POLÍTICA DO SGQ – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A Política de Qualidade da Cadplast tem como diretrizes básicas:
1.

Estreitar, fortalecer e manter relacionamentos com nossos parceiros e

clientes, fornecendo-lhes soluções de negócios.
2.

Buscar ininterruptamente conhecimentos técnicos e operacionais de forma

a manter-nos atualizadas quanto às novas tecnologias e procedimentos para a
fabricação de polietileno celular.
3.

Consolidar e transferir os conhecimentos adquiridos aos colaboradores

através de treinamentos internos, aprimorando habilidades individuais e
competências organizacionais.
4.

Melhorar continuamente a qualidade de nossos produtos e processos, de

forma a reduzir os desperdícios e assegurar a satisfação dos clientes.
5.

Promover o bem-estar do colaborador e o crescimento profissional em

meio a um ambiente de trabalho harmonioso.
Para garantir a eficácia deste Sistema de Gestão da Qualidade, são adotadas as
seguintes ações:
A conscientização dos colaboradores no SGQ – Sistema de Gestão da
Qualidade através de treinamentos periódicos e práticas de gestão à vista.
A integração das equipes ao Código de Conduta Ética e regulamento interno
do colaborador.
O monitoramento do crescimento e desempenho de vendas.
O monitoramento da produtividade e eficiência fabril.
O controle de desperdício de polietileno e insumos, e o incentivo à
sustentabilidade de recursos e materiais através da reciclagem de aparas
plásticas.
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O acompanhamento dos índices de absenteísmo e rotatividade de recursos
humanos.
A realização de pesquisas de satisfação de clientes e acompanhamento de
reclamações.
A prevenção de lesões, acidentes de trabalho e doenças por meio de
treinamentos e implantação de medidas de segurança no trabalho.
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