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1 Objetivo 
O objetivo da política da qualidade é definir nossa ambição a respeito do trabalho voltado a 
qualidade e melhoria continua dentro do GRUPO LEAX. 

2 Aplicável 
Grupo LEAX e filiais 

3 Responsável 
Presidente do Grupo LEAX e CEO 

4 Geral 
É de responsabilidade de cada funcionário compreender e agir em acordo com a política e 
prontamente informar o time gerencial de qualquer risco de qualidade ou sugestão de 
melhoria. 
 
É de responsabilidade de cada um do time gerencial garantir a conformidade com esta política 
e promover um desenvolvimento positivo do nosso trabalho através de melhorias contínuas. 

5 Política da Qualidade 
 

“Se pararmos de buscar a excelência deixaremos de ser bons! ” 
 
Assuntos da qualidade são uma parte integrante das nossas atividades descritas no escopo: 
“Usinagem de engrenagens, eixo e componentes do sistema de transmissão “da LEAX do 
Brasil. A LEAX atende todos os requisitos legais, outros requisitos e trabalha continuamente 
para a melhoria continua do sistema de gestão da Qualidade tonando-se assim um bom 
exemplo as partes interessadas. 
 

Primeira escolha dos clientes: Nós continuamente ouvimos nossos clientes para 
compreender suas necessidades atuais e futuras para sermos capazes de alinhar 
nossas melhorias contínuas adequadamente. Ao fazer isso, nós nos esforçamos 
para ser a primeira escolha dos nossos clientes. 
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Competitivo: Nós desenvolvemos os conhecimentos, competências e experiências 
dos nossos colaboradores para que todos sintam alegria, motivação e 
envolvimento em seu trabalho diário. O contínuo desenvolvimentos de nossas 

normas é um pré-requisito para nós gerenciarmos nossa possibilidade de no futuro competir. 
 
Correto por mim: Nós entregamos peças corretas, com a qualidade correta no 
tempo correto para garantir a satisfação do nosso cliente e sempre protegemos 

nosso cliente em toda situação. 

 
 


