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Política do SGI 
A Robert Bosch Ltda., unidade de Campinas - SP, fabricante de componentes para: gerenciamento de motores e ignição, fornecimento de combustível, injeção
de combustível e sensores; atuação e sistemas de segurança ativa; atuadores de conforto e de desempenho, sistemas térmicos e de limpador e de
ferramentas elétricas, desenvolvimento, vendas, logística e distribuição mundial de peças automotivas e de ferramentas elétricas, equipamentos de teste e
serviços estabelece sua Política da Saúde & Segurança e Meio Ambiente (SSM), Qualidade e Energética, levando em consideração os seus Princípios para a
preservação do Meio Ambiente, das Diretrizes de Saúde e Segurança Ocupacional, e os Princípios da Qualidade e da Gestão de Energia.
A Robert Bosch Ltda. unidade Campinas busca ser uma das melhores empresas de fabricação de peças automotivas e ferramentas elétricas na América
Latina, tendo como diretriz “responsabilidade com a sociedade, seus colaboradores (que participam ativamente através de seus respectivos representantes),
clientes e outras partes interessadas”, objetiva a qualidade de seus produtos, a preservação do meio ambiente e da saúde e segurança dos trabalhadores,
buscando sempre a melhoria contínua na gestão da saúde & segurança, do desempenho ambiental, da qualidade, do desempenho e eficiência energética.
A busca pelos objetivos somente é possível através de seu comprometimento em assegurar a disponibilidade de informações e recursos necessários para
alcançar objetivos e metas, sua estrutura e o apoio às atividades de projeto, produtos e serviços com foco na melhoria do desempenho de SSM, Energético e
Qualidade, seus produtos e processos inovadores e da disponibilização de treinamentos direcionados à capacitação dos colaboradores, sempre se atentando
à saúde e prevenção de acidentes, à proteção do meio ambiente, e à satisfação dos clientes e ao desempenho e eficiência energética, demonstrando estas
melhorias através dos objetivos de Saúde & Segurança, Meio Ambiente, Qualidade, Desempenho e Eficiência Energética.
Destaca-se ainda que a preservação da Saúde & Segurança, Meio Ambiente (SSM), Qualidade, Desempenho e Eficiência Energética são prioridades dentro
da organização, buscando-se sempre o aumento do desempenho da Saúde & Segurança e Meio Ambiente (SSM) e melhoria da Qualidade através do
atendimento aos requisitos legais, dos clientes e de outros requisitos subscritos pela organização. Também há o foco constante na eliminação de perigos, ou
na impossibilidade, mitigação dos riscos e seus efeitos à Saúde & Segurança e Meio Ambiente (SSM) e melhoria da Qualidade, através da antecipação e
reconhecimento dos mesmos, almejando sempre evitar acidentes e proporcionar um ambiente de trabalho seguro, o menor consumo de recursos, a mitigação
de eventuais impactos ao meio ambiente com foco na prevenção da poluição, ou qualidade.
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