POLÍTICA E DECLARAÇÃO DO OBJETIVO GERAL

A Goodwin Indústria e comércio de Bombas Submersas LTDA, fabrica, monta, aluga e
comercializa Bombas para Polpa Submersíveis, Válvulas de Retenção e equipamentos associados.
Também dá suporte a outras empresas do grupo no desenvolvimento do mercado da América Latina
para os seus produtos.
A Diretoria da empresa definiu e documentou esta política, conjuntamente com os seus
objetivos e metas que são definidos separadamente, e está particularmente comprometida com a
qualidade dos seus produtos e serviços e com a saúde e segurança dos seus funcionários e outras
partes interessadas, sendo a sua adequação revisada pelo menos anualmente durante a Análise
Crítica pela Direção.
É a nossa política fornecer produtos e serviços de alta qualidade que satisfaçam as
necessidades, expectativas e especificações dos clientes, de forma consistente e com lucro
aceitável, visando sempre a melhoria contínua, o aprimoramento dos processos e incorporando a
mentalidade de risco nos Sistemas de Gestão da empresa.
O direcionamento estratégico da empresa visa o incremento das vendas dos nossos produtos
e serviços para agregar valor aos processos dos nossos clientes. Para alcançar este crescimento a
empresa tem o compromisso de atender, não somente os requisitos dos clientes, mas também os
requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis.
Para alcançar estes compromissos, a empresa opera Sistemas de Gestão documentados,
implementados e mantidos de conformidade com os requisitos da última revisão da ABNT NBR ISO
9001.
Esta Política será comunicada a todos os funcionários da empresa de modo a permitir-lhes
entender os requisitos da empresa no que diz respeito a GQ e a autoridade por trás do SGQ, sendo
apresentada a todo novo funcionário durante o processo de integração à empresa, e está disponível
para consulta dos funcionários e de qualquer parte interessada que a venha a solicitar.
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