
 

POLÍTICA INTEGRADA 

 
 A Fontana é uma empresa especializada na fabricação de Glicerina Destilada, Sebo 

Hidrogenado, Ácido Graxo Destilado de Sebo, Ácido Graxo de Sebo Hidrogenado, Ácido Esteárico 

e Ácido Oleico. 

 A Política Integrada inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a 

melhoria contínua da eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo a Norma ABNT 

NBR ISO 9001, Norma Internacional ISO 22716 e a Resolução nº 48 da ANVISA. 

 Esta política é mantida com uma sistemática para análise crítica e adequação dos objetivos da 

qualidade nas reuniões de análise crítica pela Alta Direção; é documentada, implementada, 

comunicada e mantida na organização. 

 Para este escopo, a Política da Qualidade inclui os seguintes objetivos da qualidade abaixo: 

 

 Satisfazer seus clientes externos, atendendo suas necessidades e expectativas; 

 Manter parceria com seus fornecedores; 

 Melhorar continuamente seus processos através do monitoramento dos indicadores da 

qualidade e Boas Práticas de Fabricação; 

 Capacitar e conscientizar os seus colaboradores com treinamentos eficazes. 

 

A Fontana possui Sistema de Gestão Ambiental que visa a integridade dos colaboradores, o 

desenvolvimento de produtos que valorizam a biodiversidade e a segurança do consumidor final 

com os seguintes objetivos: 

 

 Preservar o meio ambiente atendendo aos requisitos legais e ambientais aplicáveis, 

efetuando melhorias contínuas para acompanhamento dos indicadores de desempenho 

ambiental. 

 Atuar nos aspectos e impactos significativos, no consumo de recursos naturais, no 

tratamento dos efluentes líquidos gerados, na minimização dos resíduos sólidos e no 

controle das emissões atmosféricas 

 Desenvolver produtos adotando uma abordagem de preservação e proteção do Meio 

Ambiente, visando a responsabilidade com as gerações futuras. 
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 A Fontana possui responsabilidade com a gestão de saúde e segurança de seus 

colaboradores, bem como da comunidade onde atua, com os seguintes objetivos: 

 Preservar a integridade de seus colaboradores 

 Reduzir os riscos ocupacionais 

 Evitar acidentes de trabalho 

 Realizar treinamentos eficazes 

 Atuar junto à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

 

 A Fontana tendo como objetivo promover a adoção de critérios de sustentabilidade social 

e ambiental, associados aos critérios econômico-financeiros, adota uma política de Compras 

Sustentáveis no processo de aquisição de produtos, buscando assim desenvolver iniciativas 

internas que promovam a sustentabilidade em suas operações. Dessa forma, adota os seguintes 

objetivos: 

 Selecionar fornecedores através de um processo de avaliação com critérios sobre práticas 

sustentáveis no que tange ao meio ambiente, leis trabalhistas, ética e saúde e segurança. 

 Exigir dos fornecedores o cumprimento das legislações nacionais e internacionais 

aplicáveis ao meio ambiente e sustentabilidade. 

 Dar preferência para fornecedores que realizam gestão ambiental a fim de reduzir os 

impactos ambientais de suas operações. 

 

A Alta Direção com esta Política Integrada declara que está apoiando a implementação das Boas 

Práticas De Fabricação (BPF/GMP). 
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