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A SEG Automotive Componentes Brazil Ltda. -  Unidade de Itupeva - SP, fabricante 

de motores de partida e alternadores, situada na Estrada Joaquim Bueno Neto – 

Condomínio Itupeva Business Park2, estabelece sua Política de Saúde, Segurança 

e Meio Ambiente (SSM) e seus compromissos conforme seus Princípios de Saúde, 

Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e de acordo com seu contexto.   

A Política de SSM é analisada periodicamente mantendo sua adequação à 

organização. 

A SEG Automotive Components Brazil Ltda, tem como objetivo ser a melhor empresa 

de fabricação de motores de partida e alternadores da América Latina, tendo como 

objetivo a responsabilidade com a sociedade, colaboradores e seus produtos, 

buscando sempre a melhoria contínua, eliminando perigos e reduzindo os riscos 

em Saúde, Segurança e Meio Ambiente, incluindo o comprometimento com a consulta 

e participação dos trabalhadores ou de seus representantes. A busca pelos 

objetivos somente é possível através de sua estrutura, seus produtos e processos 

inovadores e da disponibilização de treinamentos direcionados à especificidade 

dos colaboradores, sempre se atentando à prevenção de acidentes, lesões e doenças 

ocupacionais, à preservação do meio ambiente e à satisfação dos clientes, 

demonstrando estas melhorias através dos objetivos de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente.   

Destaca-se ainda que a preservação da Saúde, Segurança e Meio Ambiente é uma 

das prioridades dentro da organização, buscando-se sempre o aumento do 

desempenho, provendo locais de trabalho seguros e saudáveis, através do 

atendimento aos requisitos legais, dos clientes e de outros requisitos 

subscritos pela organização. Também há o foco constante na mitigação dos riscos 

de Saúde & Segurança e Meio ambiente, através da antecipação e reconhecimento 

dos mesmos, almejando sempre evitar acidentes e proporcionar um ambiente de 

trabalho seguro, o menor consumo de bens duráveis e não duráveis e a redução de 

impactos ao meio ambiente e foco na prevenção à poluição. 
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