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Política da Qualidade Netafim 
 

Um dos pilares de sucesso da Netafim é a satisfação de nossos clientes e nosso contínuo esforço pela excelência. 

Portanto, seguimos a política da qualidade conforme definida abaixo: 

1. Estamos continuamente comprometidos em atender ou superar as expectativas de nossos clientes, fornecendo 

produtos, serviços e projetos agrícolas de qualidade no prazo, com o mais alto nível de serviço. 

2. Estamos comprometidos em cumprir os requisitos aplicáveis das partes interessadas. 

3. Estamos comprometidos em implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão da 

qualidade que está em conformidade com os seguintes requisitos: 

▪ Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestão da Qualidade; 

▪ Requisitos regulatórios relativo à Saúde e Segurança, Meio Ambiente, Emprego, Produto, Serviços e 

Projetos Agrícolas;  

4. Implementamos os seguintes princípios de planejamento da qualidade: 

▪ “Fazer certo da primeira vez” (FTR) é a meta para todas as nossas atividades; 

▪ Qualidade do processo de ponta a ponta; 

▪ “Mentalidade de risco” e “prevenção na origem”. 

▪ Uso de ferramentas avançadas de planejamento e análise da qualidade. 

5. Promovemos atividades de melhoria contínua, a fim de garantir a qualidade dos produtos, a eficácia e a 

eficiência dos processos, a rentabilidade e a competitividade. 

6. Estabelecemos parcerias com fornecedores qualificados e monitoramos seu desempenho constantemente. Os 

fornecedores devem cumprir com os princípios da nossa política da qualidade. 

7. Garantimos que a política seja levada ao conhecimento de todos os funcionários da empresa e das partes 

interessadas relevantes. 

8. Papéis e Responsabilidade: 

▪ A liderança da Netafim é obrigada a administrar e manter um sistema de gestão de qualidade eficaz. 

▪ A gerência é responsável por estabelecer metas da qualidade e monitorar regularmente seu 

desempenho. 

▪ Cada funcionário da Netafim deve aderir e cumprir esta política. 

 


