
POLÍTICA E OBJETIVOS 

DA GESTÃO INTEGRADA 
 

 

 

Controle: CGQ-DOC-001_REV.07.    

De acordo com o contexto da empresa e a visão das partes interessadas.  

A GERENTEC ao atuar na Prestação de Serviços de Gerenciamento de Empreendimentos, 

Soluções Integradas em Engenharia e Engenharia Consultiva, representada pela Diretoria 

de Administração e Finanças, afirma nesta Política e nos Objetivos do SGI, o seu 

compromisso em manter e promover a melhoria contínua e a performance do Sistema de 

Gestão da Qualidade, Ambiental, Segurança e Saúde do trabalhador conforme 

apresentados:  

• promover e assegurar o foco no Cliente; 

• cumprir compromissos contratados com seus clientes e fornecer resultados que 

superem as expectativas desejadas identificando continuamente pontos fortes e 

oportunidade para melhoria dos processos e atividades; 

• fortalecer laços de confiança e integração com parceiros de negócios identificando 

continuamente pontos fortes e oportunidade para melhoria das parcerias; 

• promover a melhoria contínua da competência e habilidades dos Colaboradores; 

• estabelecer com fornecedores e parceiros a relação alinhada com o Sistema de 

Gestão Integrada da GERENTEC; 

• se compromete em aumentar o desempenho ambiental; 

• proteção ambiental através do sistema de gestão integrada; 

• identificar impactos ambientais, minimizar o uso de recursos naturais e promover a 

disposição adequada de resíduos gerados por suas atividades e serviços para 

prevenção da poluição; 

• preservar a segurança e a saúde nas atividades desenvolvidas, com o compromisso 

da redução dos perigos e riscos de acidentes, lesões e doenças ocupacionais; 

• assegurar, prover, sensibilizar, encorajar, envolver e comprometer os colaboradores 

com relação às questões ambientais, segurança e saúde ocupacional; 

• atender e satisfazer aos requisitos legais, contratuais e normativos aplicáveis; 

• assegurar a tomada de ações para abordar riscos e oportunidades; 

Que assim também contribuem no apoio ao seu direcionamento estratégico.  
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