
 

 
 

 

POLÍTICA DA QUALIDADE DA SCANIA IBÉRICA   
 
 
A Scania é um fornecedor global líder em soluções de transporte, incluindo camiões 
e autocarros para aplicações de transporte pesado, combinados com uma oferta de 
serviço relacionada. A Scania também é um fornecedor líder de motores industriais e 
marítimos. 
 
O objetivo da Scania é impulsionar a mudança para um sistema de transporte 
sustentável, criando um mundo com melhor mobilidade para os negócios, a sociedade 
e o ambiente. 
 
Nosso sucesso é baseado nos nossos Valores centrais - Cliente em Primeiro Lugar, 
Respeito pelo Indivíduo, Eliminação de Desperdícios, Determinação, Espírito de 
Equipa e Integridade.  
Nossos Valores fundamentais, atuando em conjunto, nos orientam para a realização 
das nossas ações e constituem uma base sólida para o desenvolvimento do negócio. 
Eles destacam a importância dos nossos clientes, empregados e da empresa.  
Com base nos nossos valores essenciais - nos quais acreditamos, cada parte da 
empresa se concentra em estabelecer e melhorar os Princípios - uma forma comum 
de pensar. Estes, por sua vez, são apoiados por métodos, uma forma padronizada de 
trabalho. 
Os Nossos Valores essenciais também esclarecem a nossa posição dentro do Grupo 
TRATON e na  nossa sociedade como um todo. Eles continuarão a ser uma parte 
integrante da maneira como gerimos a nossa Organização, construindo uma liderança 
global em transporte sustentável. 
 
O nosso Sistema de Gestão é baseado nos nossos Princípios - Produção orientada 
para a procura, Situação normal, Fazer Correto a partir de mim e Melhoria contínua - 
que juntos, formam um processo de trabalho contínuo e uma mentalidade, onde o 
objetivo é acrescentar valor ao cliente e eliminar o desperdício. É a base da nossa 
Cultura Corporativa e nos dá uma sólida posição de liderança em um mundo cada vez 
mais dependente de sistemas de transporte seguros, sustentáveis e eficientes. 
 
Com forte foco na melhoria contínua, em toda a nossa Organização, garantimos 
resultados de uma alta qualidade em produtos e serviços. 
 
A Scania está comprometida em manter e expandir a sua posição Premium na 
Indústria e como empregadora. Para entregar valor excepcional ao cliente, devemos 
melhorar continuamente as nossas competências e métodos. Uma liderança, baseada 
nos nossos Valores, Princípios e Métodos de trabalho comuns, é um fator chave para 
alcançar os nossos objetivos. A Scania também está empenhada em fornecer aos 
seus empregados formação atualizada. A consciência e o empenho dos nossos 
empregados altamente qualificados permite-nos assumir a nossa responsabilidade e 
impulsionar a mudança para um sistema de transportes sustentável. 
 


