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1 – POLÍTICA
“Nosso compromisso consiste em planejar, gerenciar e executar atividades de montagem e
manutenção industrial, buscando o desempenho eficiente e o aperfeiçoamento contínuo, baseado na
conformidade com os requisitos legais, com os requisitos do Código de Conduta, com os requisitos
contratuais e com as expectativas de proprietários, clientes, funcionários, fornecedores, órgãos
governamentais e da sociedade. Buscamos atuar em condições seguras, saudáveis e compatíveis
com o ambiente, prevenindo a poluição, a ocorrência de incidentes, de lesões e de doenças
ocupacionais com responsabilidade ambiental e social.”
2 – DIRETRIZES E OBJETIVOS


Buscar atender as expectativas de proprietários, clientes, funcionários, fornecedores, órgãos
governamentais e da sociedade;



Conquistar novos clientes e contratos;



Cumprir os prazos contratados;



Buscar o desempenho eficiente e o crescimento contínuo da empresa;



Promover a evolução técnica dos funcionários em um ambiente motivador, com respeito e
reconhecimento, incentivando a atuação integrada com base nas diretrizes normativas;



Priorizar os aspectos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde no trabalho;



Contribuir com o desenvolvimento social, com a preservação do meio ambiente e com a
melhoria na qualidade de vida;



Conduzir as atividades com foco na verdade, na atuação ética e na transparência de gestão.

3 – INCIDÊNCIA

A política do sistema de Gestão de QSMS está inserida nos seguintes documentos e materiais de
divulgação:


Manual de Gestão – M-300;



Procedimento para Gerenciamento de Contrato – P-320;



Plano de Gestão da Qualidade – PGQ;



Código de Conduta;



Website interno e externo da Estrutural;



Materiais audiovisuais, tais como: vídeo de integração, vídeo institucional, panfleto “seja bemvindo”, pastas e banners.
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