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PROPÓSITO  
 
Descrever o empenho da empresa em ser líder em qualidade de produtos e serviços. 

 

 
PRINCÍPIOS GERAIS  

 
A Air Products está comprometida em atender às necessidades de nossos clientes e às exigências legais 

e regulamentares aplicáveis. Estabelecemos e revisamos regularmente metas e objetivos dos nossos 
negócios para garantir a qualidade de nossos produtos e serviços. 
 
Estamos comprometidos em entregar produtos e serviços de acordo com as especificações e dentro do 
prazo. 
 
Estamos dedicados à melhoria contínua de nosso desempenho geral de qualidade e ao desenvolvimento 

das habilidades dos funcionários para desempenhar seu papel com o objetivo de liderança na indústria. 
 
Mantemos um Sistema de Gestão que atende nossas necessidades e exigências de nossos negocios e 
realizamos revisões regulares baseadas em risco para determinar e priorizar oportunidades de melhoria. 
 
A Política de Qualidade, as metas e objetivos do negócio são comunicados, compreendidos e 

implementados em toda a empresa. 

 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Os Gerentes de Negócios são responsáveis por definir as necessidades de qualidade para seus 
negócios, fornecer recursos, dirigir atividades e aconselhar funcionários e fornecedores sobre seu papel 

na adesão aos princípios incorporados nesta Política de Qualidade. 
 
O Vice-Presidente - EHS&Q tem a responsabilidade de assegurar que os processos e sistemas de 
Qualidade sejam implantados e que as atividades de Qualidade recebam direção e controle da alta 
administração. 
 

Todos os funcionários devem estar cientes e desempenhar seu papel na realização de nossas metas e 
objetivos de qualidade. 
 
 

 


