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1. OBJETIVO
Determinar intenções e diretrizes da Jevin, expressos pela sua Direção, para alcançar os resultados
pretendidos do SGQ.

2. REFERÊNCIAS
● ABNT NBR ISO 9000:2015
● ABNT NBR ISO 9001:2015: item 5.2.
● ABNT NBR ISO 14000:2015: item 5.2.
● ABNT NBR ISO 33001:2017: item 5.2.
● ISO 45001:2018: item 5.2.

3. SIGLAS, TERMOS E DEFINIÇÕES
● Política: intenções e diretrizes de uma organização formalmente expressos pela sua Direção.
● SGQ: sistema de gestão da qualidade.
● Suborno: “oferta, promessa, doação, aceitação ou solicitação de uma vantagem indevida de qualquer

valor (que pode ser financeiro ou não financeiro), direta ou indiretamente, e independente de
localização(ões), em violação às leis aplicáveis, como um incentivo ou recompensa para uma pessoa
que está agindo ou deixando de agir em relação ao desempenho (3.16) das suas obrigações”. ABNT
NBR ISO 33001:2017.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Direção

● Determinar intenções e diretrizes da Jevin
● Comunicar à força de trabalho e estar disponível para as partes interessadas pertinentes.
● Garantir que seja entendida e aplicada na Jevin

5. DESCRIÇÃO

5.1. Política do SGQ

Comercialização de produtos e suprimentos de telecomunicação, informática e produtos destinados à
aplicação industrial e óleo e gás, em condições de trabalho seguras e saudáveis, em ambiente de negócios
livre de suborno, buscando o atendimento dos requisitos aplicáveis, a satisfação dos nossos clientes e a
melhoria contínua do SGQ.

5.2. Compromissos da Jevin
Para cumprimento da Política do SGQ, a Jevin se compromete a:

● Desenvolver os seus negócios reconhecendo permanentemente todos os aspectos de qualidade,
segurança, meio ambiente e saúde que os integram.

● Estabelecer uma comunicação transparente relacionada aos aspectos de qualidade, segurança, meio
ambiente e saúde com suas partes interessadas pertinentes.

● Educar, capacitar e conscientizar os colaboradores para as questões de qualidade, segurança, meio
ambiente e saúde, buscando o envolvimento dos clientes, contratadas, fornecedores.

● Desenvolver mecanismos de controle para evitar suborno no ambiente de negócios que a Jevin estiver
inserida.

● Estimular o processo de melhoria contínua dos esforços preventivos da força de trabalho.
● Adotar procedimentos que minimizem ao máximo os impactos adversos significativos quanto aos

aspectos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Página 1 de 2



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Política do Sistema de Gestão da Qualidade

Referência:
PO

Revisão:
00

● Promover o gerenciamento de riscos e atuar na prevenção de acidentes, da poluição, redução de
resíduos e do consumo de recursos.

● Responder às situações de emergências, atuando no combate e controle e na mitigação de seus
impactos.

5.2.1. Análise crítica das questões
Fica estabelecida a reunião de análise crítica do SGQ para avaliação da Política do SGQ. Caso o cenário
demande uma análise antecipada, esta poderá ser realizada a qualquer tempo por decisão da Direção.

Elaborado por:
Evandro Cunha

Revisado por:
-

Aprovado por:
Evandro Cunha

Data:
25/03/2021

Data:
-

Data:
25/03/2021

CONTROLE DE REVISÕES
REVISÃO DATA REVISÃO EFETUADA

00 25/03/2021 Emissão inicial

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Página 2 de 2


