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Política da Qualidade (5.2)



Política (5.2)
(DIREÇÃO | SGQ)

5.2.1 Desenvolvendo a política de qualidade

A Alta Direção deve estabelecer, implementar e manter uma política da qualidade que:

a) seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoie seu

direcionamento estratégico;

b) proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade;

c) inclua um comprometimento em satisfazer requisitos aplicáveis;

d) inclua um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão da

qualidade.



Política (5.2)
(DIREÇÃO | SGQ)

5.2.2 Comunicando a política da qualidade

A política da qualidade deve:

a) estar disponível e ser mantida como informação documentada;

b) ser comunicada, entendida e aplicada na organização.

c) estar disponível para partes interessadas pertinentes, como

apropriado.



Política da Qualidade – Exemplo1

Desenvolver, Manufaturar e Comercializar Placas de 

identificação veicular atendendo as necessidades e 

expectativas dos clientes, cumprindo legislação vigente e 

os requisitos aplicáveis dessa norma. Manter o negócio 

crescendo com a melhoria contínua dos produtos e do 

Sistema de Gestão da Qualidade.

“

”



Desdobramento da Política da Qualidade

Propósito:
Desenvolver, Manufaturar e Comercializar Placas de identificação

veicular

Direcionamento estratégico:

Manter o negócio crescendo

Comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis:
cumprindo legislação vigente e os requisitos aplicáveis dessa norma

Comprometimento com a melhoria contínua da qualidade:
com a melhoria contínua dos produtos e do Sistema de Gestão da

Qualidade.

Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da

qualidade:
Deve-se observar aqui quais os objetivos estratégicos a organização

estabeleceu e notar que; devem incluir objetivos que inclua os itens

acima citados.



Política da Qualidade – Exemplo 2

Estampar e Comercializar placas de Identificação Veicular

• Estabilizando o negócio e fortalecendo-nos nesse segmento de mercado;

• Atendendo as necessidades e expectativas dos clientes e demais partes

interessadas;

• Comprometidos com atendimento dos requisitos e com a melhoria do

Sistema de Gestão da Qualidade;

• Cuidando da saúde e segurança de nossos funcionários;

• Comprometidos com o atendimento da legislação vigente;

• Sempre analisando os riscos e oportunidades;

“

”



Hora de praticar!

APÓS A REFLEXÃO E DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DA QUALIDADE, A 

MESMA DEVE SER DOCUMENTADA NO MODELO CONTEXTO DA 

ORGANIZAÇÃO ABA\POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE

 Não esqueça a política deve ser tratada como informação documentada, então deve conter 

obrigatoriamente: Elaboração | Aprovação | Data | Nº da revisão

 Sugerimos distribuir a política nas principais áreas da empresa, sem esquecer de distribuir para as 

partes interessadas


