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1 - Objetivo
Estabelecer a Política do Sistema de Gestão da Frísia Cooperativa Agroindustrial.

2 - Aplicação
Esta política se aplica em todas as unidades de negócio da Frísia Cooperativa Agroindustrial.

3 - Documentos de referência
• ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos;
• ISO 22000:2019 - Sistemas de Gestão de Segurança de Alimentos - Requisitos para qualquer organização na
cadeia produtiva de alimentos;
• ISO 45001:2018 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho.
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4 - Definições
GT: Grupo de Trabalho

5 - Recursos
Não se aplica.

6 - Responsabilidades
ATIVIDADE

RESPONSABILIDADE

Revisar este procedimento e a política de gestão uma vez a
cada dois anos, ou sempre que necessário

Grupo de Trabalho - Políticas

Revisar demais políticas uma vez a cada dois anos, ou sempre
que necessário

Áreas correlatas ao assunto da política

Divulgar a política para todos os colaboradores

Gerentes, Coordenadores e Supervisores, GT de Políticas

Divulgar a política para terceiros e visitantes

SESMT/Gestores de contrato/Integra/Garantia da Qualidade

Seguir as políticas

Todos os colaboradores e terceiros

Estabelecer e aprovar a Política e Princípios de Qualidade e
SST da Organização

Superintendente/Conselho de Administração

Aplicar e garantir a aplicação da política

Liderança (Gerentes, Coordenadores, Supervisores, Líderes)

Fazer verificações periódicas de assimilação pela linha
organizacional, inclusive contratados

Integra e Garantia da Qualidade

Participar e dar suporte na elaboração da Política e Princípios
de SST da Organização
Auditar sua aplicação
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7 - Detalhamento
A Frísia Cooperativa Agroindustrial assegura que a política definida a seguir está em consonância com seu propósito e sua
diretriz estratégica, e alinhada com sua missão, visão e valores. Trabalha continuamente para ser referência na produção de
alimentos seguros para o consumo humano e animal, no beneficiamento e armazenamento de grãos e na comercialização de
produtos agropecuários, bem como na prestação de serviços para todos os seus públicos, comprometendo-se com a melhoria
contínua de seus Sistemas de Gestão, buscando:
• O atendimento dos requisitos legais aplicáveis, internos e de clientes;
• A satisfação de seus cooperados, colaboradores e clientes;
• A gestão participativa junto aos seus colaboradores e/ou representantes em um ambiente de trabalho seguro e agradável,
através da prevenção dos riscos, lesões e danos à saúde;
• A qualidade e segurança dos alimentos;
• A comunicação interativa com todas as partes interessadas, alinhada à competência e conscientização dos colaboradores;
• A medição e monitoramento do desempenho dos processos e práticas da melhoria contínua;
• A promoção da cultura de segurança e qualidade de vida no trabalho continuamente, através de programas estruturados com
o objetivo de “zero acidente”;
• O compromisso com Excelência na Gestão, nos produtos e serviços, no ambiente de trabalho e no relacionamento com
clientes, cooperados, colaboradores e parceiros, através de práticas de gestão de forma a gerar resultados sustentáveis;
• A identificação sistemática dos perigos em suas instalações e a gestão mediante uma avaliação adequada de riscos e tomada
de medidas de eliminação e/ou mitigação.

8 - Registros
Não se aplica.

9 - Anexos
Não se aplica.
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www.frisia.coop.br

Matriz
Avenida dos Pioneiros, 2324 - Centro
Carambeí/PR
CEP 84145.000
(42) 3231.9000
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