
 

  

POLÍTICA INTEGRADA 
DE QSMS 

 

 

A UTC ENGENHARIA S/A expõe seus princípios e comprometimento da direção em relação a 

seu desempenho dos Sistemas da Gestão por meio da Política Integrada da Qualidade, Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde no Trabalho, conforme descrito a seguir: 

 
A Política Integrada da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde no Trabalho adotada 

pela UTC, uma empresa de engenharia com capacidade para executar desde pequenas 

unidades industriais a grandes complexos integrados e que realiza no âmbito de todos seus 

contratos: Serviços de Gerenciamento de Empreendimentos para Implantação, Ampliação ou 

Manutenção de Plantas Industriais e Plataformas Marítimas para setores de Óleo & Gás, 

Energia, Siderurgia, Mineração e Indústrias em Geral está fundamentada e compromissada 

em: 

 
1. Utilizar o seu Sistema de Gestão de QSMS como ferramenta para propiciar uma melhoria contínua em 

seus processos e no estabelecimento e controle do desempenho dos Objetivos de QSMS; 

 
2. Atender de forma consistente aos requisitos do cliente, requisitos estatutários, legais e regulamentares 

aplicáveis às atividades contratadas, buscando atender às expectativas do cliente, Colaboradores, 

Acionistas e Partes Interessadas; 

 
3. Analisar riscos e oportunidades e prevenir deficiências de modo que estas expectativas sejam 

obtidas com o menor custo e máxima produtividade; 

 
4. Identificar e controlar os aspectos/impactos ambientais e perigos/danos decorrentes de suas 

atividades, com ênfase no gerenciamento de resíduos e nos trabalhos de alto risco dos empreendimentos; 

 
5. Garantir a prevenção à poluição, lesões e doenças ocupacionais; 

6. Promover a conscientização e a capacitação dos trabalhadores nas questões de QSMS, enfatizando 

as lideranças. 

 
A obrigação de conhecer e praticar os preceitos da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde no 

Trabalho é de todos os Integrantes e Subcontratados. As funções da Liderança de todos os níveis são 

responsáveis pela execução e disseminação desses compromissos. Esta política é comunicada a todos 

integrantes da UTC por meio de palestras de integração, quadros, cartazes ou faixas e está 

disponível para as partes interessadas no site de internet da UTC. É analisada criticamente para 

manutenção da sua adequação nas análises críticas pela direção. 
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