SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IT.SGQ.05.00

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
TÍTULO:

POLÍTICA DA QUALIDADE, VISÃO, MISSÃO E VALORES
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 (Eurometal)
VISÃO
Nossa visão é ser referência como fornecedora de serviços de estamparia atendendo às
necessidades e expectativas dos nossos clientes e criando valor para os nossos acionistas e os
demais públicos com os quais nos relacionamos.
MISSÃO
Garantir a excelência na entrega de produtos e serviços de estamparia, maximizando valor para
todas as partes interessadas.
VALORES
 Integridade: Sempre agir de forma ética e transparente;
 Inovação: Busca constante de inovações e soluções;
 Simplicidade: Valorização de idéias 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 EUROMETAL: Assumimos e nos comportamos como donos do negócio,
buscando incessantemente os objetivos definidos, compartilhando e celebrando os resultados e
fortalecendo as relações.
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Descrição


Emissão inicial



A política foi totalmente revisada afim de estar alinhada com os objetivos
estratégicos, táticos e operacionais da Eurometal.
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