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1. Introdução

A Política Institucional da Qualidade, alinhada ao propósito, contexto e direcionamento estratégico da 
Companhia, tem por finalidade nortear a condução dos processos organizacionais na busca da 
excelência da gestão, dos produtos e serviços, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da 
organização.

2. Objetivos

2.1 Estabelecer diretrizes, conceitos e responsabilidades que orientem a empresa para a consolidação 
da cultura da excelência por meio da melhoria contínua dos processos, produtos e serviços.

2.2 Atender aos requisitos normativos aplicáveis ao sistema de gestão da qualidade e demais modelos 
de referência implantados na empresa.

3. Diretrizes

3.1 A alta direção e liderança devem promover a cultura da excelência em todos os níveis da estrutura 
organizacional:

a) incentivando o envolvimento e desenvolvimento de todos os empregados, estagiários, 
aprendizes e fornecedores de bens e serviços;

b) ampliando e incentivando um ambiente favorável ao aprendizado e à busca da inovação;

c) estimulando o aprimoramento dos processos, para alcance dos objetivos empresariais e 
expectativas das partes interessadas de forma equilibrada sustentável.

3.2 Todos os empregados, estagiários e aprendizes devem incorporar a melhoria contínua em suas 
rotinas de trabalho, pelo atendimento aos normativos aplicáveis e adoção de conceitos e 
fundamentos dos modelos de referência implantados na empresa.

3.3 A interação com as partes interessadas deve ocorrer de forma ética e transparente, buscando a 
compreensão de suas necessidades e melhor atendimento de suas expectativas.

3.4 Os projetos da Qualidade devem estar alinhados às diretrizes e objetivos estratégicos da empresa.

3.5 As boas práticas devem ser disseminadas de maneira a promover a integração e a cultura do 
compartilhamento, com o objetivo de propiciar o aprendizado organizacional, desenvolver o 
conhecimento e o potencial competitivo da empresa.

3.6 A autoridade funcional da Qualidade deve apoiar os processos empresariais na busca da melhoria 
contínua, incentivando a evolução da eficiência e eficácia na prestação de serviços e no atendimento 
à população e demais partes interessadas.
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3.7 A Comissão Funcional da Qualidade, instituída por esta Política, tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento do processo no âmbito corporativo, tendo como responsabilidades: 

a) apoiar a autoridade funcional na implementação desta Política;

b) assessorar a Diretoria Colegiada na definição e condução dos temas estratégicos referentes à 
Qualidade;

c) subsidiar a autoridade funcional com demandas oriundas das Diretorias, contribuindo para a 
elaboração do Programa Anual da Qualidade;

d) acompanhar o desempenho dos projetos da Qualidade e anualmente, por meio de sua 
coordenação, reportar os resultados à Diretoria Colegiada.

3.7.1 A Comissão Funcional da Qualidade deve ser composta por:

- Coordenação: superintendente responsável pelo processo corporativo de Gestão da 
Qualidade;

- Representação: 1 representante de cada Diretoria; e

- Gerente do Departamento de Gestão da Qualidade.

3.8 O Grupo Técnico da Qualidade, formalizado por esta Política, tem como objetivo facilitar o 
desdobramento do processo de Gestão da Qualidade nas Unidades de Negócio e Superintendências, 
tendo como responsabilidade:

a) atuar como facilitador nos projetos da Qualidade em sua área de representação;

b) disseminar os temas abordados pela autoridade funcional da Qualidade;

c) reportar as demandas oriundas de sua área de representação à autoridade funcional;

d) colaborar com a elaboração e revisão, disseminação e implementação dos instrumentos 
organizacionais da Qualidade em sua área de representação.

3.8.1 O Grupo Técnico da Qualidade deve ser composto por:

- Coordenação: gerente do Departamento de Gestão da Qualidade;

- Representação: até 2 representantes de cada Diretoria; 1 representante da autoridade 
funcional de cada sistema de gestão certificado (opcional).
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