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POLÍTICA DA QUALIDADE 

 

 Buscar constantemente o aprimoramento de nossos processos tendo 

como objetivo o atendimento aos requisitos aplicáveis e a satisfação dos 

clientes. 

 

 Melhorar continuamente a qualidade de nossos processos, produtos e 

serviços. 

 

 Buscar a melhoria contínua da qualidade estimulando o trabalho 

participativo, incentivando o treinamento e a conscientização visando o 

comprometimento dos colaboradores. 

 

 Buscar continuamente o aumento dos ganhos financeiros de maneira a 

gerar ganhos para todas as partes interessadas e o atendimento ao 

direcionamento estratégico da (KROW). 

 
 

 

  

 

 Nossa visão é ser referência como fornecedora de serviços de 

injeção de peças plásticas atendendo às necessidades e 

expectativas dos nossos clientes e criando valor para os nossos 

acionistas e os demais públicos com os quais nos relacionamos. 

(Prazo até 2025).  

 

 

 

 Garantir a entrega de produtos e serviços de injeção de 

peças plásticas, maximizando valor para todas as partes 

interessadas.  

 

 

 

 Integridade: Sempre agir de forma ética e transparente; 

 

 Inovação: Busca constante de inovações e soluções; 

 

 Simplicidade: Valorização de ideias simples e práticas; 

 

 Valorização das pessoas: Investir no desenvolvimento dos 

colaboradores sempre respeitando as adversidades; 

 

 Sustentabilidade: Reinventar ações, acreditar e promovê-las; 

 

 Orgulho de ser Krow: Assumimos e nos comportamos como donos do negócio, 

buscando incessantemente os objetivos definidos, compartilhando e celebrando 

os resultados e fortalecendo as relações. 



Place and date:

             

For the issuing office:
São Paulo, 19, February, 2019 DNV GL – Business Assurance

Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - 
Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São 
Paulo, SP, Brazil

   

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: Det Norske Veritas Certificadora Ltda, Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3ºandar - Vila Cruzeiro - São Paulo, SP, 
Brasil, CEP 04726-170. TEL:+ 55 11 3305 3305. dnvgl.com.br/certificacao, dnvgl.com.ar/certificacion, dnvgl.com.cl/certificacion

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificate No:
259476-2018-AQ-BRA-INMETRO

Initial certification date:
19, February, 2019

Valid:
19, February, 2019 - 19, February, 2022

This is to certify that the management system of

KROW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Av. Alda, 1443, 09910-170, Diadema, SP, Brazil

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Injection of plastic parts and tooling.

Injeção de peças em termoplásticos e manutenção de moldes.

 


