POLÍTICA DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO ALIMENTO

A Direção da empresa Vale Fértil Indústrias Alimentícias Ltda., plenamente ciente que a
qualidade e a satisfação do cliente são as chaves para o êxito perdurável da empresa no
mercado, afirma seu compromisso com o sistema de gestão e estabelece as seguintes
premissas, na Política de Qualidade e Segurança alimentar da Vale Fértil Ltda. para todas
as marcas que fabrica:

➢ Garantir a segurança de nossos produtos, buscando máximo de 0,01% de reclamações
por motivos de qualidade e nenhuma reclamação referente à segurança de alimentos
com base nos itens vendidos mensalmente.
➢ Concentrar esforços para manter a liderança nacional em azeitonas através de
crescimento orgânico acima da média do mercado e no mercado de azeite de oliva
tornar-se líder em 10 anos através de um crescimento orgânico de 40% ao ano.
➢ Respeitar a integridade física e a segurança das pessoas que participam nas diferentes
atividades da empresa reduzindo o percentual de acidentes em 50% relativo a media
dos dois ultimos anos anteriores.
➢ Procurando inovar continuamente em nossa planta fabril, destinando anualmente R$
500.000,00 em tecnologias buscando maximizar as novas tendências mundiais
transformadas em produtos inovadores no mercado.
➢ Estamos cientes que o sucesso de toda a empresa, está em melhorar continuamente,
e para isso é essencial o trabalho em equipe, realizado de forma diligente e criativa para
ajustar de forma proativa, nossos procedimentos, estabelecendo reuniões trimestrais
sobre os assuntos essenciais.
➢ Através da comunicação promovemos treinamentos anuais nas competências de
qualidade e segurança de alimento, e a importância de todas em cada uma de suas
tarefas, garantindo presença de no minimo 90% de todos nossos funcionários.
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