POLÍTICA E OBJETIVOS
DA QUALIDADE

Código:
POL-001

Data:
06/03/2018

Revisão:
12

Página:
1 de 3

POLÍTICA DA QUALIDADE COPACOL
É nosso compromisso:
Buscar a excelência na produção de alimentos
@Atender as especificações e interesses dos clientes e cooperados
Melhorar continuamente os processos
Desenvolver a competência dos colaboradores
Valorizar as pessoas e o meio ambiente

ENTENDIMENTO DA POLÍTICA:

A nossa política está estruturada com base em cinco compromissos, os quais
demonstram o nosso comprometimento com a atividade que desenvolvemos
em nosso local de trabalho. Estes compromissos podem ser entendidos da
seguinte forma:
Buscar a excelência na produção de alimentos:
É a produção atendendo aos requisitos solicitados pelo cliente e
requisitos que fazem parte do produto (não especificados pelo cliente),
envolvendo segurança do alimento, requisitos legais (legislação) entre
outros.
@Atender as especificações e interesses dos clientes e cooperados:
- Especificação do cliente é o conjunto de detalhes que o cliente solicita
ou as características que devem conter o produto oferecido.
- Exemplo: para o mercado externo o cliente define suas especificações,
as áreas envolvidas avaliam se é possível atender, fecham o contrato e
então os produtos são elaborados de acordo com as especificações
acordadas.
- Para o mercado interno a Copacol pesquisa o mercado e define as
especificações do produto para posterior comercialização.
- @Desta forma atendemos os interesses dos cooperados através da
comercialização dos produtos gerando renda e bem-estar para todos.
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Melhorar continuamente os processos:
Fazer melhor a cada dia, contribuindo com ideias e sugestões no
trabalho,

visando

reduzir/eliminar

desperdícios

ou

atividades

desnecessárias, agilizando o processo e melhorando os resultados dos
indicadores (metas).
Desenvolver a competência dos colaboradores:
Participar dos treinamentos ou cursos, estudar, ler, ou seja, buscar o
crescimento pessoal e profissional de cada colaborador.
@Valorizar as pessoas e o meio ambiente:
- @Através de ações voltadas para colaboradores, cooperados e
comunidade em geral, envolvendo assuntos relacionados à saúde e
segurança

do

trabalho,

atividades

esportivas,

reuniões

com

cooperados dos comitês educativos, organização de grupos femininos
de cooperadas e familiares, ações de desenvolvimento para crianças,
adolescentes e jovens em programas educacionais, culturais, sociais e
ambientais, bem como outras ações.
- @A valorização do meio ambiente é demonstrada mediante ações para
ter eficiência no tratamento de efluentes (água utilizada), reuso de
água, destinação adequada de resíduos gerados pela Cooperativa,
controle de poluição do ar (poeira/odor), reflorestamento, entre outras.
Com esta política, manifestamos o nosso comprometimento na produção de
alimentos seguros e com qualidade.
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Como complemento da política, definimos os objetivos da qualidade, os quais
são medidos e avaliados periodicamente, sendo:
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