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Introdução

A partir de agora, você faz parte da família Toledo do Brasil, o que é muito importante 
para nós. 

Durante sua integração à empresa, você receberá os seguintes manuais: Código 
de Conduta Ética, Integração do Colaborador, Qualidade Total e Cultura do 
Comprometimento, Saúde e Segurança no Trabalho e Plano de Sugestões, além do 
catálogo geral das soluções com produtos e serviços ofertados pela Toledo do Brasil.
Adicionalmente, para os técnicos da Assistência Técnica, será entregue o Manual de 
Conduta do Técnico.

Você participará ainda de palestras, que serão ministradas pelos departamentos de 
Recursos Humanos e Engenharia da Qualidade, além de receber as primeiras orientações 
de seu superior imediato e de seus colegas de trabalho.

Este manual - Qualidade Total e Cultura do Comprometimento - tem por objetivo 
informá-lo sobre as diretrizes e ações para melhorar continuamente o padrão de tudo o 
que é feito por cada um dos colaboradores da Toledo do Brasil.

Cada um de nós deverá realizar o trabalho com o menor custo possível, aproveitando 
ao máximo os materiais, as máquinas e equipamentos, as instalações, as ferramentas, 
os computadores, os espaços, os serviços adquiridos e o tempo dedicado a Toledo do 
Brasil. Só assim, seremos uma empresa cada vez mais competitiva em comparação aos 
nossos concorrentes nacionais e internacionais.

Nas próximas páginas, você terá acesso aos esclarecimentos sobre Qualidade Total 
e Cultura do Comprometimento que determinam a relação de responsabilidade e 
reciprocidade entre a empresa, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, a 
sociedade, e, agora, você.

Bem-vindo à família Toledo do Brasil!

Sandoval Monteiro
Gerente de Gestão da Qualidade

Nedilson Ventura de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Dimas de Assis
Gerente Geral

Revisão: Janeiro de 2013



3

Razão de existir da Toledo do Brasil

Para entender a razão da existência 
da Toledo do Brasil, é importante 
compreender as necessidades de 
pesagem existentes no mercado; como 
elas são atendidas; quais são nossos 
clientes e o que é o mercado de pesagem.

Mercado de Pesagem

Necessidades de pesagem

Algumas das mais importantes atividades humanas:

 ■ Industrialização (transformação) 

 ■ Comercialização (transação)

 ■ Pesquisa e desenvolvimento (análise)

 ■ Pesagem em rodovias e 
gerenciamento (controle)

 ■ Ensino (educação)

Para serem bem-sucedidas, 
estas atividades dependem 
de alguma forma de medição, 
sendo a pesagem uma das mais 
importantes.

Atendimento às necessidades de pesagem

Através dos tempos, a humanidade acumulou um conjunto de conhecimentos, também 
chamado de tecnologia, sobre a avaliação do peso e o comportamento dos materiais, 
o que possibilitou o desenvolvimento e a fabricação dos instrumentos de medição de 
massa, conhecidos por balanças.

A evolução da informática e das telecomunicações possibilitou que a informação do peso 
de uma massa, obtida por uma balança, pudesse ser associada a outras informações de 
interesse dos usuários, possibilitando seu armazenamento em bancos de dados eletrônicos 
e/ou suas disponibilizações em etiquetas, relatórios ou terminais de vídeos para fins de 
gerenciamento e/ou, também, utilizadas para viabilizar processos de automação.
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Soluções em pesagem

Uma solução em pesagem pode ser oriunda do uso de uma simples balança para 
somente obter a informação do peso; também pode ser oriunda do uso de balanças e de 
outros equipamentos e softwares que possibilitam a associação da informação do peso 
com outras de interesse do cliente, disponibilizando-as local ou remotamente.

Os clientes e o mercado de pesagem

Todas as empresas que usam soluções em pesagem em suas atividades ou, ainda, as 
adquirem para revendê-Ias a terceiros são denominadas clientes e, em seu conjunto, 
constituem o que chamamos de mercado de pesagem.
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A Toledo do Brasil e o mercado de pesagem

Filosofi a de negócio

A fi losofi a de negócio da Toledo do Brasil para criação de valor é baseada no conceito de 
que todos os agentes de uma atividade econômica tenham participação no valor por ela 
criado, levando-se em conta o princípio de “ganha-ganha” nas negociações entre eles 
nas diversas fases de realização daquela atividade.

Para a Toledo do Brasil criar valor para ela, é condição necessária que esteja criando 
valor, em primeiro lugar, para seus clientes e, consequentemente, para seus investidores, 
colaboradores, fornecedores e para a sociedade em geral.

Para a Toledo do Brasil
A Toledo do Brasil cria valor para ela 
sempre que suas vendas de soluções em 
pesagem para os clientes resultarem em 
lucros líquidos e em fl uxo de caixa positivo 
ao longo do tempo, gerando um retorno 
sobre o capital empregado superior ao 
custo do capital praticado pelo mercado.

Para os fornecedores
A Toledo do Brasil cria valor para seus 
fornecedores sempre que gerar lucros 
para eles por meio de compra ou aluguel 
de materiais, equipamentos, espaços 
e serviços,  empréstimos de capitais e 
transferência de conhecimento.

Para os investidores
A Toledo do Brasil cria valor para seus 
investidores por meio da valorização da 
empresa e distribuição de lucros ao longo 
do tempo, sempre que o retorno sobre o 
capital investido for superior ao custo de 
capital praticado pelo mercado.

Para a sociedade
A Toledo do Brasil cria valor para a sociedade 
por meio da criação de empregos, do 
pagamento de impostos, da oferta de 
soluções em pesagem que possibilitam 
o controle do cumprimento de exigências 
legais na área metrológica e preservando o 
meio ambiente.

Para os colaboradores
A Toledo do Brasil cria valor para 
seus colaboradores promovendo a 
valorização profi ssional por meio do 
pagamento de salários, desenvolvendo-
os com treinamento, oferecendo-lhes 
oportunidades de serem promovidos, 
praticando uma política responsável de 
saúde e segurança e distribuindo lucros.

Para os clientes  
A Toledo do Brasil cria valor para seus 
clientes na medida em que suas soluções 
com produtos e serviços geram lucros 
para eles por meio da redução de seus 
custos e despesas e/ou, também, por 
meio da redução do capital empregado 
por eles em suas atividades.

Criando valor
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Missão e visão

A missão define o negócio da Toledo do Brasil, seu foco e a maneira pela qual ela 
quer atingi-Io. A visão descreve o desejo de como a Toledo do Brasil gostaria de estar 
posicionada em um futuro próximo.

Tanto a declaração de missão como a de visão têm como objetivo principal guiar os 
colaboradores da Toledo do Brasil em seus processos de decisão quanto ao que fazer, 
como fazer, com o que fazer e quando fazer, em todos os níveis. Servem também para os 
clientes e demais parceiros da Toledo do Brasil aumentarem seus relacionamentos com 
ela, através de uma comunicação mais simples e direta.

O teor da missão e da visão pode ser alterado ao longo do tempo.

Missão

Fornecer soluções com produtos e serviços 
que atendam às necessidades de pesagem 
e/ou cubagem ou, ainda, de fatiadores 
de frios dos clientes do mercado servido 
pela Toledo, com ou sem gerenciamento e 
automação dos processos de transformação, 
transação, controle, análise ou educação, 
permitindo-lhes:

 ■ Obter a informação do peso e/ou do 
volume ou, ainda, o fatiamento de frios;

 ■ Operar com menos custo de 
propriedade (custos de aquisição, 
de implantação, de operação, 
de manutenção, de paradas não 
programadas e de eventuais materiais 
de consumo) durante a vida útil da 
solução; 

 ■ Criar valor a eles, à Toledo, a seus 
colaboradores e investidores, aos 
fornecedores e à sociedade.

 ■ No caso de obtenção do peso e/ou do 
volume, se necessário:

- Associá-las com outras informações  
  de seus interesses;

- Disponibilizar as informações em meio  
  eletrônico ou impresso;

- Gerenciar e/ou automatizar seus  
  processos de pesagem e/ou cubagem 

Visão

 ■ Continuar sendo a empresa líder no 
mercado brasileiro de pesagem e/ou 
cubagem, atendendo às necessidades 
do mercado servido com soluções de 
qualidade, sendo, progressivamente, 
mais eficiente e lucrativa.

 ■ Procurar ser, ao longo do tempo, a 
empresa líder também no mercado 
brasileiro de fatiadores de frios.
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Cultura do comprometimento da Toledo do Brasil

Por que as pessoas erram no trabalho?

Existem várias respostas para essa pergunta. Entretanto, ao longo de vários anos, 
observou-se que existem quatro principais razões para que isso aconteça:

Falta de orientação e/ou treinamento

Muitas pessoas cometem erros em 
seus trabalhos por não terem sido 
previamente bem orientadas e/ou 
treinadas sobre: o que fazer, quando 
fazer, que informações utilizar e onde 
obtê-Ias, que custos são esperados, 
quais seus clientes e fornecedores 
internos e externos etc.

Falta de recursos diversos

Muitas vezes, embora tenham sido 
orientadas e recebido treinamento, 
elas cometem erros por não terem 
recursos apropriados ou suficientes 
para realizar o trabalho solicitado, 
o que resultará em erros ou não 
realização dos trabalhos dentro do 
esperado.

Falta de capacidade física e/ou 
intelectual

Ocorrem, também, casos em que 
pessoas erram, embora tenham 
recebido orientação, treinamento e 
possuam os recursos necessários para 
a realização do trabalho solicitado. 
Isso ocorre porque as pessoas não 
têm condições físicas e/ou intelectuais 
suficientes para a realização daquele 
trabalho.

Má-fé ou falta de vontade

O erro por má-fé ou falta de vontade 
existe quando a pessoa que realizou 
o trabalho, embora tenha recebido 
orientação, treinamento, recursos 
e possua capacidade física e/ou 
intelectual para realizá-Io, não o faz 
dentro do esperado por decisão 
pessoal, seja qual for a razão que a 
motive para tal.
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Avaliando os quatro blocos apresentados, chega-se à conclusão de que se o erro foi 
provocado por falta de orientação e/ou treinamento, e/ou por falta de recursos, e/ou 
ainda, por falta de capacidade física e/ou intelectual, a responsabilidade maior por esse 
erro ter acontecido é do superior imediato ou da cadeia de comando responsável pelos 
trabalhos por ter dado responsabilidades a pessoas que não têm condições físicas e/ou 
intelectuais de realizá-los.

No caso do erro ter sido provocado por má-fé ou falta de vontade, a responsabilidade 
por essa ocorrência é somente da pessoa que o cometeu. Neste caso, naturalmente, 
essa pessoa não pode continuar fazendo parte de qualquer equipe de trabalho da Toledo 
do Brasil, pois o resultado do seu trabalho prejudicará o resultado de sua equipe e, 
consequentemente, da empresa.

Excetuando-se os erros causados por má-fé ou falta de vontade, as demais razões 
que conduzem a erros podem ser minimizadas ou mesmo eliminadas, desde que o 
responsável pela pessoa que realiza o trabalho lhe dê orientação, treinamento, recursos, 
e a resposabilize somente por trabalhos adequados a sua capacidade física e/ou 
intelectual.

Essa ação de responsabilidade é o princípio geral que orienta o programa “Qualidade 
Total Toledo”.

Conceito de processo

Entre os vários conceitos de processo existentes, o descrito a seguir explica bem o seu 
significado:

“Processo é um conjunto de atividades que transformam materiais, informações etc. 
(entradas) em outros elementos de mais utilidade ou valor (saídas)”.

Todo trabalho realizado por uma pessoa é parte de um processo ou é o processo em si. 
Os processos podem ser eficazes, porém com mais ou menos eficiência. A aplicação dos 
conceitos do ciclo PDCA melhora a qualidade do processo.

Recursos

Processo

Controle
Procedimentos

Insumos

Entrada

Produtos/Serviços

Saída
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Diagrama do Ciclo PDCA

Conceitos de eficácia e eficiência

Eficácia

Cumprir com o prometido e alcançar o objetivo almejado no que se refere à quantidade, 
qualidade, prazos e outros itens combinados, mesmo não sendo eficiente na obtenção 
do resultado.

Eficiência

Cumprir com o prometido, no que se refere à quantidade, qualidade, prazos e outros 
itens combinados, com o uso de menos insumos e recursos possíveis.

Ciclo PDCA

O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão que aumenta a probabilidade de sucesso 
de qualquer empreendimento humano, quando suas fases - planejamento, execução, 
checagem e ação - são aplicadas corretamente. 

O método parte do pressuposto que qualquer atividade humana requer, em primeiro lugar, 
que seja planejada (P) com definição de objetivos, estratégias, políticas e procedimentos, 
padrões de comparação ou medição e de um plano de treinamento, quando for o caso.

Ao se executar (D), realizar o treinamento e fazer o que foi planejado, deve-se checar (C), 
no decorrer e ao final da execução, se aquilo que está sendo executado está de acordo 
com o que foi planejado, comparando-o com as metas e padrões de comparação ou 
medição definidos no planejamento. Eventuais desvios entre o executado e o planejado 
deverão ser analisados para que ações (A) sejam implementadas, sejam elas para corrigir 
o planejamento e/ou a execução, ou ainda, os critérios de checagem.

Agir (Act)

Checar (Check) Fazer (Do)

Planejar (Plan)

P

DC

A

Agir melhorando
a eficiência e a

eficácia do processo,
corrigindo os desvios

identificados

Definir objetivos,
indicadores e
metas para o

processo
Definir os
métodos

que permitirão
atingir as metas

Educar,
conscientizar
e treinar os
funcionários

Executar
a tarefa

Medir, verificar
e analisar se o

resultado obtido
está dentro do

planejado
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Aplicação do PDCA na Toledo do Brasil

A aplicação do PDCA na Toledo do Brasil, além dos conceitos inerentes ao Ciclo PDCA, deverá 
levar em consideração o que deve ser feito e quem deve fazer, conforme as etapas abaixo.

Na implementação do Programa de Qualidade Total Toledo também foram adotados os 
conceitos de melhoria contínua “ESSA”, de proatividade, estilos de liderança e de valores 
para o comprometimento, a seguir relatados:

Metodologia ESSA

E (Eliminate) - eliminar serviços desnecessários ou de pouca criação de valor
S (Simplify) - simplificar os serviços remanescentes da primeira análise
S (Standardize) - padronizar os serviços que foram simplificados
A (Automatize) - automatizar os serviços que foram padronizados, sempre que possível

Proatividade

É a capacidade de se antecipar aos fatos, situações, necessidades e problemas futuros. 
Uma pessoa proativa tem senso de prontidão e age preventivamente. Atenta a tudo o 
que ocorre em sua volta, ela é capaz de analisar situações, imaginar soluções que lhe 
permitam tomar as ações mais adequadas e com agilidade.

São características da proatividade: prontidão, antecipação, senso de urgência, iniciativa, 
agilidade, responsabilidade e comprometimento. Com essas qualidades, uma pessoa:

 ■ Antes que o cliente ligue para reclamar que uma entrega está atrasada, o contata e 
renegocia o prazo;

 ■ Antes que o superior lhe pergunte sobre o andamento de um projeto, o informa sobre a situação;

 ■ Antes de participar de uma reunião, prevê os questionamentos que possam ocorrer e 
levanta as informações para respondê-Ios.

Diretores, gerentes, supervisores, 
coordenadores, encarregados e líderes no 
que se refere à estrutura de responsabilidade 
por funções; e

-

Pessoas com responsabilidade de direção e
gerenciamento:

- Gestores, no que se refere à estrutura 
de responsabilidade por processos.

Considerando-se seus níveis hierárquicos 
dentro de suas áreas de autoridade 
e responsabilidade.

Definição de objetivos, políticas, estratégias, 
processo, normas, procedimentos, padrões etc. 
Fornecimento de recursos.

Quem deve fazerO que deve ser feito

Comunicação e treinamento sobre o que foi 
definido e sobre os recursos fornecidos para as 
pessoas responsáveis pela execução das ações.

Confirmação se a comunicação e o treinamento
foram bem entendidos e se os recursos fornecidos 
atendem às necessidades.

Confirmação se o que foi entendido está sendo 
aplicado corretamente com os recursos fornecidos.

Etapas

1

2

3

4
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Estilos de liderança
 
Os estilos de liderança que devem ser praticados na Toledo do Brasil baseiam-se no 
conceito de liderança situacional.

Na Toledo do Brasil, simplificamos as bases de aplicação do conceito de liderança 
situacional, considerando em cada colaborador os níveis de maturidade técnica e 
comportamental:

Maturidade técnica

É o conjunto de conhecimentos 
técnicos do colaborador. Quanto maior o 
conhecimento técnico, maior será a sua 
maturidade técnica.

Maturidade comportamental

Quanto mais o colaborador for auto-
motivado e equilibrado emocionalmente, 
maior será a sua maturidade 
comportamental.

Assim, utilizamos os seguintes conceitos de liderança: democrática, liberal e autocrática.

Liderança 
democrática

Quando é solicitada a 
participação de todos 
os colaboradores 
de um grupo para 
definição de ações 
(ex: atividades de 
planejamento ou de 
identificação e solução 
de problemas)

Liderança liberal

Quando é dada 
liberdade a um 
colaborador para a 
execução de uma ação 
(ex.: realização de um 
trabalho planejado 
para se atingir uma 
determinada meta, sem 
necessidade de apoio 
comportamental ou 
técnico)

Liderança autocrática

Quando é solicitada, 
de maneira educada, 
a execução de uma 
ação dentro de padrões 
predefinidos de 
quantidade, qualidade, 
custos e prazos (ex.: 
execução de um 
planejamento)
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1. Autoestima

É gostar e estar contente consigo mesmo. 
Como elevar a autoestima do outro:

 ■ Usar palavras de carinho;

 ■ Respeitar;

 ■ Elogiar sinceramente.

2. Empatia

É o ato de se colocar em sentimento no 
lugar do outro. Como ser empático com o 
outro:

 ■ Ouvir com atenção;

 ■ Colocar-se no seu lugar;

 ■ Não enganar.

3. Afetividade

É a aproximação entre as pessoas, de 
maneira igual (igualitária).
Como ser afetivo com o outro:

 ■ Conversar informalmente;

 ■ Preocupar-se com o outro;

 ■ Aproximar-se do outro considerando-o 
como igual.

4. Transparência

É a expressão da verdade, sem rodeios 
e omissões, levando sempre em 
conta a preservação da autoestima e 
o desenvolvimento da empatia e da 
afetividade.

5. Espírito desarmado

Diante de um problema, o que importa é 
a sua solução e não procurar o culpado. 
Não se defenda atacando as pessoas.

6. Alavancagem

É o ato de gerar ações positivas em todas as 
direções, sempre que perceber problemas, 
independetemente de ser ou não da sua 
área de trabalho, lembrando que “todos os 
problemas são problemas de todos”.

7. Observe primeiro o certo, depois o errado

Observe primeiro o lado positivo, depois o 
lado negativo das pessoas e do trabalho. 
Destaque inicialmente as qualidades para 
depois apontar as falhas.

8. Concessão x conquista

Nada deve ser concedido de graça, mas 
sim reconhecidamente conquistado pelo 
esforço e comprometimento.

9. Esforço x resultado

Buscar o resultado sem se esquecer 
de valorizar e reconhecer o esforço, a 
iniciativa e a criatividade das pessoas.

10. Preenchimento dos espaços vazios

Estar presente, orientar e educar com 
empatia e afetividade. Todo espaço 
vazio deixado pela falta de presença ou 
afetividade pode ser ocupado por um 
poder contrário, prejudicando as pessoas.

Conceitos dos Valores da Cultura do Comprometimento

Em 1996, foram definidos alguns conceitos com o objetivo de definir o relacionamento 
entre as pessoas que trabalhavam na Toledo do Brasil, a fim de proporcionar um 
ambiente de trabalho harmonioso, onde os colaboradores sentissem prazer em trabalhar, 
encontrando reconhecimento e segurança. Na época, esse projeto foi chamado de 
ZAPP! K-ZERO. Os principais conceitos que sustentam os Valores da Cultura do 
Comprometimento praticados na Toledo são:
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Valores da Cultura do 
Comprometimento da 
Toledo do Brasil

Com base nos conceitos da Cultura do 
Comprometimento, em 1996, um grupo de 
colaboradores foi designado para elaborar 
os Valores da Cultura do Comprometimento 
da Toledo do Brasil. Após diversas 
consultas, discussões de aperfeiçoamento, 
análise e aprovação pela direção da Toledo 
do Brasil, foram formalizados os Valores 
da Cultura do Comprometimento. Eles 
servem de guia para balizarmos a maneira 
como deve ser o relacionamento entre as 
pessoas que trabalham na Toledo do Brasil, 
independentemente do cargo ocupado, 
como também o relacionamento dos 
colaboradores da Toledo do Brasil com os 
clientes, fornecedores e a sociedade em 
geral.

Da Toledo do Brasil com seus 
parceiros

Conduzir seus negócios dentro do mais 
alto padrão de ética com seus clientes, 
colaboradores, investidores, fornecedores 
e a sociedade em geral.

Da Toledo do Brasil com seus clientes

Fornecer produtos e serviços sem 
defeitos, no prazo, para os clientes.
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Da Toledo do Brasil com seus colaboradores

 ■ Proporcionar um ambiente de trabalho 
harmonioso, onde os colaboradores 
sintam prazer em trabalhar e encontrem 
reconhecimento e segurança;

 ■ Promover o desenvolvimento 
profissional e pessoal dos 
colaboradores oferecendo treinamento 
adequado, proporcionando, sempre 
que possível, o aproveitamento interno 
no preenchimento das vagas existentes 
e oferecendo salários e benefícios 
compatíveis com o mercado, de acordo 
com as condições econômicas da 
empresa em cada momento;

 ■ Estimular a comunicação dos 
colaboradores em todos os níveis da 
empresa;

 ■ Ouvir com atenção e espírito 
desarmado, procurando entender as 
solicitações e propostas apresentadas, 
contra-argumentando, se necessário, 
sem ofender;

 ■ Incentivar a participação dos 
colaboradores na identificação e 
solução de problemas do dia a 
dia, de modo a pensarem e agirem 
positivamente no mesmo sentido;

 ■ Ser transparente na divulgação das 
decisões tomadas, das razões que 
as fundamentaram, bem como dos 
resultados alcançados;

 ■ Dar instruções, de forma clara e 
objetiva, ensinando como realizar 
o trabalho, oferecendo os recursos 
necessários para a realização, 
acompanhando a execução e 
orientando novamente, se necessário, 
reconhecendo nas avaliações o esforço 
despendido e o resultado obtido;

 ■ Adotar um estilo de liderança 
democrática, liberal ou autocrática na 
execução e acompanhamento dos 
trabalhos, em função da importância, 
risco ou urgência de cada atividade e 
do estado de maturidade das pessoas 
em cada situação;

 ■ Procurar não deixar espaços vazios 
por falta de presença, falha de 
comunicação ou diferenças de 
percepção, gerando trabalhos mal 
feitos, propagando boatos e criando 
conflitos desnecessários.
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Dos colaboradores com a Toledo do Brasil

A Toledo do Brasil espera que seus colaboradores:

 ■ Sejam colaboradores comprometidos 
com a melhoria da qualidade e 
produtividade, redução de desperdícios 
e preservação da imagem e patrimônio 
da empresa, criando valor para ela;

 ■ Tenham consciência de que na Toledo 
do Brasil todos somos projetistas, 
fabricantes, administradores, 
vendedores e prestadores de serviços 
em soluções de pesagem, sendo 
o atendimento excelente ao cliente 
interno e externo, o objetivo maior a ser 
alcançado;

 ■ Ajam com transparência e 
espírito desarmado, solicitando 
esclarecimentos sempre que alguma 
informação transmitida ou decisão 
tomada pela empresa der margem 
a dúvidas, não permitindo, assim, a 
propagação de boatos;

 ■ Compreendam os problemas que a 
empresa possa estar enfrentando em 
determinados momentos.
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Comum a todos nós

Em nossos relacionamentos devemos tratar todas as pessoas com respeito e justiça, 
independentemente do cargo exercido, pois todos somos importantes para o sucesso da 
Toledo do Brasil. Para tanto, é necessário:

 ■ Desenvolver a afetividade, 
procurando cumprimentar e conversar 
amigavelmente com as pessoas;

 ■ Desenvolver a empatia, ouvindo, 
entendendo, ajudando e informando 
mais;

 ■ Preservar a autoestima das pessoas, 
reconhecendo, além dos resultados 
obtidos, seus esforços, a iniciativa e a 
criatividade;

 ■ Agir com transparência, seguindo 
sempre o caminho da verdade, sem 
medo de assumir erros ou de dizer que 
não sabe alguma coisa que não seja 
de seu conhecimento;

 ■ Manter o espírito desarmado, 
dialogando com cautela quando 
a outra pessoa estiver no campo 
emocional intempestivo (nervosa - em 
baixa maturidade), evitando conflitos 
desnecessários;

 ■ Ter a consciência de que na Toledo 
do Brasil todos os problemas são 
problemas de todos e de que compete 
a cada um de nós alavancar soluções, 
propondo as mudanças que julgarmos 
necessárias.

 ■ Observar primeiro as virtudes, o lado 
bom, as coisas certas, que devem 
ser incentivadas e elogiadas; depois 
observar os defeitos, o lado ruim, 
as coisas erradas, que devem ser 
melhoradas com o fornecimento de 
esclarecimento, treinamento e de 
recursos;

 ■ Reconhecer e valorizar os resultados 
positivos conquistados pelo esforço e 
trabalho realizado.
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 ■ Satisfazer a necessidade dos clientes, fornecendo 
soluções de pesagem por meio de produtos e 
serviços de qualidade.

 ■ Promover a melhoria contínua na utilização 
dos recursos e dos processos da organização, 
dentro de condições de trabalho seguras e com 
preservação do meio ambiente, criando valor 
para seus clientes, colaboradores, fornecedores, 
investidores e sociedade.  

SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – ISO 9001

Assim como a missão e a visão definem qual é o nosso negócio e onde queremos chegar 
num futuro próximo, o Sistema de Gestão da Qualidade Toledo determina os resultados 
desejados e auxiliam a organização na aplicação de seus recursos para alcançá-Ios. A 
Política e os Objetivos da Qualidade representam uma parte importante do SGQ:

 ■ Satisfazer os clientes;

 ■ Valorizar os colaboradores;

 ■ Garantir a segurança no trabalho;

 ■ Remunerar o capital empregado;

 ■ Aprimorar o Sistema de Gestão da Qualidade.

Política da Qualidade

Objetivos da Qualidade
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Marketing e Vendas
Na cobertura de mercado e identificação 
das necessidades dos clientes e sua 
transformação em uma especificação de 
produto ou serviço;

Engenharia de Desenvolvimento e da 
Qualidade
Na transformação da especificação em 
um projeto de produto ou serviço que crie 
valor para os clientes;

Engenharia Industrial, da Qualidade, 
Logística e Assistência Técnica
Na viabilização do projeto em um 
processo industrial, ou de aquisição, ou 
na prestação de serviço que seja eficaz e 
eficiente;

Marketing, Vendas e Assistência 
Técnica
Na conversão das oportunidades de 
vendas identificadas em pedidos com 
margens de contribuição adequadas;

Produção
Na fabricação sem defeitos e sem 
desperdícios de materiais e tempo;

Logística e Assistência Técnica 
Na entrega do produto ou serviço 
ao cliente; na instalação, start-up e 
manutenção do produto entregue, de 
modo que ele atenda ou supere as 
necessidades dos clientes;

Administração, Tecnologia da 
Informação e Financeiro
Na execução dos serviços administrativos;

Todos os Departamentos da Toledo 
do Brasil
No relacionamento da Toledo do Brasil com 
todos os seus parceiros de negócios, criando 
valor para os clientes, a Toledo do Brasil, 
seus investidores e colaboradores, seus 
fornecedores e para a sociedade em geral.

Programa Qualidade Total Toledo

Objetivo

Melhorar continuamente o padrão de qualidade de tudo o que fazemos em nossa empresa.
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Fundamentos

O programa está baseado nos Fundamentos 
da Excelência da Gestão nos quais estão 
definidos os Critérios de Excelência do 
Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ 
(outorgado pela Fundação Nacional da 
Qualidade - FNQ), que por sua vez está 
baseado no “Malcolm Baldrige National 
Quality Award”, dos Estados Unidos.

Implementação

A implementação do Programa Qualidade Total Toledo é feita individualmente para todos 
os colaboradores da Toledo do Brasil, informando-lhes o que se espera como resultado 
dos seus trabalhos; identificando e fornecendo os recursos necessários para realizarem 
suas tarefas com eficiência e qualidade, tais como: orientação, treinamento, instalações, 
equipamentos, pessoas, organização, processos, procedimentos, critérios de medição, 
avaliação etc.; mostrando a interrelação de suas atividades com as realizadas pelos demais 
colaboradores da empresa ou terceiros, tendo como objetivo final a satisfação do cliente 
interno ou externo e a obtenção do lucro e do padrão de qualidade almejados pela Toledo 
do Brasil.

Quando é necessário mudar? 
Antes que seja necessário.
Claus Muller

Estrutura Organizacional do Programa Qualidade Total Toledo

O Programa Qualidade Total Toledo possui a seguinte estrutura organizacional:

 ■ Gestor do Programa Qualidade Total Toledo  Sandoval Monteiro

 ■ Representante da Engenharia de Qualidade ISO 9001  Rosa Luchi

 ■ Representante de O&M  Paulo Arós

 ■ Representante de Serviço de Recursos MySAP ERP e UCT Ronaldo Berti

 ■ Representante de Treinamento do RH  Fernanda Zanutto

 ■ Patrocinador do Programa Qualidade Total Toledo    Gerente Geral
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Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.
Rua Manoel Cremonesi, 01

São Bernardo do Campo - SP - CEP 09851-900
Tel.: (11) 4356-9000 - Fax: 4356-7766

www.toledobrasil.com.br


