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São Bernardo do Campo-SP-Brasil, março de 2022.  
 

Prezado Cliente/Provedor Externo: 
 
Estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável, a legislação vigente e as normas de 
gestão aplicáveis à empresa: NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, ISO 45001 e NBR ISO/IEC 17025. 
Também estamos atentos às normas de gestão (SA-8000, NBR 16001, entre outras) para as quais 
não possuímos as certificações. 
 
Os Certificados de Aprovação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 - concedidos pelo Bureau Veritas 
Certification - e os Certificados de Acreditação ISO 17025 - concedidos pela Coordenação Geral de 
Acreditação (Inmetro) aos Laboratórios de Calibração da Toledo do Brasil, assim como outros 
documentos complementares aos assuntos aqui tratados, estão disponíveis em nosso site:  
https://www.toledobrasil.com/sistema-de-gestao-integrado (item 6). 
 
O Sistema de Gestão da Toledo do Brasil sempre esteve apoiado nas boas práticas da gestão 
econômica e em valores e políticas internas que abordam pontos essenciais base para a operação 
saudável e ética da organização. Vide nosso Código de Conduta Ética - item 3. 
 
Nossa Política do SGI (item 4) é: 
 satisfazer a necessidade dos clientes, fornecendo soluções por meio de produtos e serviços 

de qualidade.  
 promover o compromisso com a melhoria contínua, na utilização dos insumos e recursos da 

organização;  
 atender a legislação pertinente;  
 proteger o meio ambiente;  
 consultar e contar com a participação dos colaboradores;  
 operar com ética e dentro de condições seguras e saudáveis, eliminando os perigos e 

reduzindo os riscos de saúde e segurança ocupacional. 
 criar valor para os clientes, provedores externos, colaboradores, investidores e para a 

sociedade. 

 
•   Regulamentos Técnicos Metrológicos (Inmetro) 
•   Normas Regulamentadoras (MTPS) 
Para o projeto, o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a instalação e a manutenção de 
nossos produtos, seguimos os Regulamentos Técnicos Metrológicos do Inmetro - Portarias 
63/1944, 233/1994, 236/1994, 236/2012, 065/2015 e Resoluções Conmetro 11/1988 e 8/2016 - que 
abordam aspectos construtivos, metrológicos, climáticos, elétricos e eletromagnéticos - e as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência Social aplicáveis à Toledo do Brasil. 
Documentos complementares (item 8). 
 
 

•   NBR ISO 9001:2015 - Qualidade 
Para o fornecimento de soluções na área de pesagem, atendemos aos requisitos da norma NBR ISO 
9001. A certificação foi conferida à matriz (São Bernardo do Campo-SP) e às 20 filiais. Certificado de 
Aprovação (item 6). 
 
 
•  NBR ISO 14001:2015 - Ambiental 
Estamos comprometidos em agir com responsabilidade ambiental, cumprindo todas as normas, leis 
e diretrizes relativas ao meio ambiente aplicáveis às nossas atividades, produtos e serviços. Com  
o objetivo de proteger o meio ambiente, identificamos os aspectos ambientais que podemos 
controlar ou influenciar, dentro do escopo do Sistema de Gestão Integrado, buscando a redução 
dos impactos ambientais adversos. 
O Certificado de Aprovação (item 6) foi conferido à matriz. 
 

https://www.toledobrasil.com/sistema-de-gestao-integrado
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  ISO 45001:2018 - Saúde e Segurança Ocupacional 
Os itens Saúde e Segurança Ocupacional fazem parte da Política do SGI. Atendemos à legislação 
vigente e às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência Social aplicáveis 
às nossas atividades. 
O Certificado de Aprovação (item 6) foi conferido à matriz. 
 

Os Certificados de Aprovação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 - emitidos pelo Bureau Veritas 
Certification - exibem o seguinte escopo: 
 

 

"PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, VENDAS (INCLUINDO COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
IMPORTADOS) E SERVIÇOS ASSOCIADOS DE SOLUÇÕES (STANDARD E ESPECIAL) PARA PESAGEM, 

CHECAGEM, ETIQUETAGEM, FATIAMENTO DE FRIOS, CUBAGEM E AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
PROCESSOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, CARGAS E REBANHOS” 

 
"SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E PESOS- 

PADRÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VENDA DE PEÇAS E PESOS-PADRÃO" 
 
 

 

•  NBR ISO/IEC 17025:2017 - Serviços de Calibração RBC 
Para o fornecimento de serviços de calibração (balanças, massas e pesos-padrão), além da NBR 
ISO 9001, atendemos aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025. Os Certificados de Acreditação (item 
6), conferidos pela Coordenação Geral de Acreditação (Inmetro), exibem o seguinte escopo: 
“Massa”. 
 

Na matriz, localizada em São Bernardo do Campo-SP, temos um Laboratório de Calibração onde 
são realizados serviços de calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas de 1mg até 
2.000kg. 
 

Na filial Lauro de Freitas-BA, temos um Laboratório de Calibração onde são realizados serviços de 
calibração de pesos-padrão de 1g a 500kg. 
 

Nossas filiais, localizadas nas principais cidades do país, estão autorizadas a fazer calibração de 
balanças de até 200.000kg nas dependências dos clientes.  
 

•   SA-8000:2014 / NBR 16001:2012 - Responsabilidade Social 
Atendemos a legislação trabalhista vigente e estamos cientes que temos que oferecer condições e 
ambiente de trabalho seguros e saudáveis aos colaboradores. 
Estamos atentos aos requisitos de Responsabilidade Social e de nos empenhar para nos adequar 
ao estabelecido (item 3). 
 
 

•   IATF 16949:2016 - Qualidade Automotiva 
Essa norma não se aplica à Toledo do Brasil, pois nossos produtos (equipamentos de pesagem) não 
são incorporados aos produtos das indústrias automotivas e de peças de reposição. No entanto, para 
o fornecimento de serviços de calibração, atendemos aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 
17025:2017. 
 
Havendo dúvidas, por favor nos contate: Rosa Luchi - Coordenadora do SGI - 55 (11) 4356-9166 - 
rosa.luchi@toledobrasil.com.br. 
 
 

Atenciosamente, 
  
 
 
 
 
Paulo Haegler             Edson Freire                   Wagner Perini                      Nedilson Oliveira 
Diretor-Presidente                  Diretor Vice-Presidente               Gerente da Eng. de Desenvol-           Gerente de Recursos Humanos 
Representante Legal                                                         vimento e Eng. da Qualidade 
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