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1 Introdução  
 
Este Manual contém os principais elementos para gerir o Sistema de Gestão Integrada da 
Empresa Petroperfil Indústria de Perfis Plásticos Ltda. 
A finalidade é servir como base para todas as tomadas de decisões e ações para atingir e 
manter o padrão dos produtos com qualidade e preservando o meio ambiente, 
contemplando a segurança, saúde, necessidade e expectativas das partes interessadas 
interna ou externas. 

 
A partir do item 4 do manual utilizamos a mesma itemização que é usada nos requisitos das 
normas de gestão (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015), fizemos uma abordagem de como 
tratamos cada requisito e, os documentos que detalham como esses requisitos são 
atendidos, chamados de procedimentos do sistema de gestão integrada (PSI). 
 
2 Sistema de Gestão Integrado da Petroperfil  

 
O SGI reúne os principais elementos que compõem o negócio, em um único sistema, 
permitindo que as metas estratégicas sejam monitoradas e alcançadas conforme o 
planejado, com mais agilidade e organização. 
As diretrizes gerais para o funcionamento do SGI estão fundamentadas nos requisitos das 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e seus requisitos legais. 
 
Com esse Sistema, queremos que a produtividade seja de qualidade, integrada as práticas 
sustentáveis, contribuindo para evitar, reduzir ou controlar o impacto ambiental decorrente 
do processo fabril, monitorando sempre os requisitos legais que norteiam a nossa atividade 
industrial, principalmente em relação as leis e normas descritas em nossa licença ambiental 
de operação nº 36009084 expedida pela CETESB. 
 
2.1 Estrutura Organizacional 
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3 Estratégias 
 

A noção de que não existe mais espaço para empresas que preterem o lado ambiental em 
prol de aspectos econômicos e financeiros não é gratuita. Cada vez mais a sociedade cobra 
a participação ativa das instituições, selecionando as empresas com as quais está disposta 
a fechar negócio com base em valores que considera cruciais. A responsabilidade ambiental 
é um desses valores. 

 
 
 

MISSÃO 
 

Fornecer soluções com produtos que atendam às necessidades dos clientes do mercado de 
perfis plásticos no Brasil, com qualidade, lucratividade, confiabilidade, valorização da mão de 
obra e sustentabilidade ambiental em todo o processo de fabricação. 

 
 

VISÃO 
 
Continuar atuando no mercado varejista e expandir para novos, onde demandem por peças 
plásticas de qualidade e com garantia do produto – aumentando a lucratividade e visibilidade 
da Empresa, atrelado as novas práticas de sustentabilidade para minimizar impactos 
ambientais, com inclusão social dos colaboradores e vizinhança. 
          
 
VALOR: 
 
Honrar todos os contratos e pedidos de fornecimento de produtos indistintamente; fornecer 
produtos sem defeito e dentro do prazo;  
Comprometimento com a melhoria contínua do ambiente de trabalho e de ações 
sustentáveis disseminando a prática dos 3-R´s (Reutilizar – Reduzir – Reciclar) no ambiente 
interno e externo à empresa.  

 
 
 
 
4 Contexto da Organização 
 
4.1 Entendendo a organização e seu contexto 
 
A Petroperfil determina as questões internas e externas que são pertinentes para seu 
propósito e para seu desenvolvimento estratégico, que afetam a capacidade de alcançar os  
modelos pretendidos do seu GSI, monitorando e analisando cuidadosamente essas 
informações, através da análise de risco (fig. n.º1), considerando os fatores externos e 
internos, conforme definido na pág. 15 deste manual de procedimento, descrito no FORM-10 
Análise de SWOT. 
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                                                         Figura nº 1 
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4.2 Entendendo as necessidades das partes interessadas Internas e Externas 
 
O valor dos produtos da Petroperfil desde sua fundação, baseia-se na qualidade oferecida 
aos mais variados clientes. 
  
A partir desse valor, busca-se estreitar ainda mais os elos que os unem (fig. nº2), agregando 
novas práticas ambientais quando, identifica e avalia esses aspectos e age com o objetivo 
de prevenir a poluição e proteger o meio ambiente.  
As partes interessadas podem ser pessoas ou organizações que podem afetar, serem 
afetadas ou se perceberem afetadas por uma decisão ou atividade da empresa. Seja pública 
ou privada, uma empresa precisa monitorar suas partes interessadas internas ou externas, 
dado que seus objetivos poderão ser afetados diretamente por algum destes intervenientes 
(tabela nº1). 
 
Fig. nº 2 - Diagrama das Necessidades Internas e Externas das partes      
                 Interessadas. 

 

Ambiente 
Interno 

Ambiente 
Externo 
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Tabela nº 1 – Partes Interessadas 
 
 Partes 

Interessadas 
Descrição (questões 

pertinentes ao propósito da 
empresa). 

Monitoramento 

 
 
 
INTERNA 

 
Acionistas 
Empresa 

Lucratividade, valorização da 
empresa junto ao mercado; 
Comprometimento com o 
sistema de Gestão Integrada 

-Indicador de desempenho vendas/mês vide FORM-02; 
-Reuniões com os colaboradores; 
-Análise crítica. 

 
Colaboradores 

Remuneração; saúde 
ocupacional, rotatividade, 
treinamento, conhecimento 
organizacional. 

-Indicadores de desempenho R.H.-FORM.02; 
- Qualificação dos colaboradores, através do prontuário; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
EXTERNA 

Clientes Qualidade; prazo entrega; 
preço. 

-Pesquisa Satisfação Cliente; Indicador Desempenho 
Orçamentos recebidos/mês 

Fornecedores Qualidade da máteria-prima; 
prazo de entrega; preço. 

-Indicadores de desempenho FORM-02 
-Análise dos fornecedores 
-preço médio da matéria-prima 

 
Governo 

Aspectos econômicos do 
País; Legislações aplicáveis 
à empresa esfera municipal, 
estadual e federal. 

 
-Mídia, jornais, sites oficiais do Município, Estado e Federação. 

 
Órgãos 

reguladores 

CETESB; 
IBAMA; 
CONAMA. 

-Formulário de requisitos legais. Empresa prest. serv. controle; 
-Lei nº 997 de 31/05/1976 art.31, 58 e 58-a; 
-Ex.:NBR 111784/90; -NBR 10151/19; -NBR 7229/93; -NBR 
13969/97;Resolução CONAMA nº 01 08/03/90. 

 
Sindicato 

Asseguram o cumprimento 
dos acordos estabelecidos 
entre empresa e 
colaboradores.  

-Laudos LTCA e PPRA; 
-Site oficial do Sindicato das Indústrias de Plásticos; 
-Convenções coletivas. 

 
Comunidade e 

Vizinhança. 

Geração de Empregos, 
ações de envolvimento e 
proteção, comunicação 
verdadeira. 
Ruídos no entorno Empresa 

Indicadores de Desempenho FORM-02 
Ações de sustentabilidade junto à comunidade local; 
– Indicadores de desempenho ambiental; 
-Laudo de ruídos na vizinhança. 

 
4.3 ESCOPO – QUALIDADE/AMBIENTAL 
 
Na determinação do escopo, a Petroperfil considerou: 
 As questões internas e externas descritas em 4.1; 
 Os requisitos das partes interessadas pertinentes, referidas em 4.2, incluindo os 

requisitos legais; 
 Suas atividades, produtos e serviços; 
 As funções e limites físicos da unidade organizacional; 
 Sua autoridade e capacidade de exercer e influenciar; 
 Melhoria contínua da gestão ambiental. 

 
Foram aplicados no SGI os requisitos das Normas NBR 9001:2015 e NBR 14001:2015, 
exceto os requisitos abaixo: 
 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços; 
 8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento; 
 8.3.3 Entradas de Projetos e desenvolvimento; 
 8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento; 
 8.3.5 Saídas de projetos e desenvolvimento; 
 8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento; 
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Justificativas 
 
A Petroperfil não trabalha com projetos e desenvolvimento de produtos e serviços, pois 
possui mais de 50 tipos de perfis e cores padronizados e que estão disponíveis em 
catálogos, e que foram desenvolvidos pelos clientes há mais de 15 anos, e como a 
aplicabilidade desses produtos são feitos em gôndolas com medidas padronizadas de 
fábrica, não se faz necessário o desenvolvimento e projetos de novos produtos. 
 
Como faz 
 
A Petroperfil é fabricante de perfis plásticos para gôndolas de supermercados e comércios 
afins. Desde sua constituição (19/04/2006), a Empresa segue a sua trajetória para se tornar 
uma referência no que faz. O prazer pelo que produzimos não nos deixa parar de investir em 
melhorias na estrutura, construção de novos espaços para satisfação dos colaboradores, 
fornecedores e clientes. 
 
História e Desenvolvimento 
 
Hoje, com uma organização e mentalidade de grupo, assumimos o compromisso de inovar 
continuamente na administração, produção e comercialização. Contamos com o apoio de 32 
colaboradores internos e externos, e possuímos uma área fabril de 1500 m². 
Toda inovação vem da experiência, conhecimento e dedicação de uma equipe, e torna 
possível à empresa trazer sempre novidades ao mercado. Com mais de 15 anos atuando 
em comunicação para PDV (ponto de venda), a Petroperfil especializou-se no 
desenvolvimento de soluções para o varejo, para trazer funcionalidade e praticidade ao seu 
estabelecimento. 
 
Fornecedores 
 
Com uma larga e expansiva produção, somos parceiros dos melhores fornecedores do 
Brasil, tais como Dacarto, Karina e Link. Com isso nos tornamos capazes de atender todas 
as nossas demandas que nosso mercado exige. Atendemos pequenos, médios e grandes 
varejistas, com o mesmo zelo e qualidade de fabricação e entrega. As análises desses 
fornecimentos são monitoradas anualmente através do FORM-34 Ficha de Avaliação de 
Fornecedores. 
 
Localização 
 
Com a sua sede em Itupeva, interior de São Paulo, a Empresa tem fácil acesso às principais 
Rodovias da região, tais como Rod. Bandeirantes; Rod. Anhanguera; Rod. Santos Dumont, 
Rod. Mal. Rondon, atendendo todo o território nacional. 
 
Vendas 
 
A Empresa dispõe de profissionais experientes para prospecção, atendimento presencial, via 
telefone, site e mídias sociais – preparados para oferecer o produto que melhor atenda às 
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necessidades do cliente, realizando cotações com rapidez, dirimindo possíveis dúvidas 
sobre aplicabilidade de cada modelo, bem como dispomos de caixas personalizadas com 
“kit” de amostras das peças fabricadas, as quais são enviadas aos novos clientes, 
proporcionando maior confiabilidade na hora da compra. 

 
Meio Ambiente: 
 
A necessidade de realização de uma gestão com consciência ambiental, a Empresa 
Petroperfil, através de sua alta direção, disponibilizou meios para a planejar e realizar ações 
que convirjam em benefício a curto e médio prazo no meio ambiente- FORM-02 Indicadores 
Desempenho. 
 
Através de uma abordagem participativa, desenhou-se uma política ambiental empresarial 
cuja característica permite que todos os integrantes da organização participem e possam dar 
opiniões de exemplos que já praticaram e deram certo em suas casas ou na comunidade 
onde vivem.  
 
Possibilitar que as partes interessadas, principalmente externas, conheçam a Política de 
Gestão Ambiental e suas práticas, para que possam ser agentes multiplicadores. 
 
Estimular o processo de reflexão sobre a política ambiental, antes de formulá-la, o que leva 
a maior comprometimento, bem como metas mais realistas e passíveis de serem cumpridas. 
Através de interações com a comunidade local, a Empresa se propôs a realizar encontros 
com estudantes do ensino fundamental e difundir, através de palestras e visita à fábrica, a 
importância da reciclagem no dia-a-dia e principalmente do plástico, produto principal da 
empresa.  
 
Em relação ao impacto ambiental, a Petroperfil firmou parceria para a coleta e o descarte 
dos resíduos sólidos gerados na produção, com certificado da correta destinação desses 
resíduos, tais como embalagens plásticas e caixas de papelão das matérias-primas 
recebidas, bem como dos refugos de produção não reutilizados. Outro tipo de coleta seletiva 
realizada pela empresa é em relação ao descarte de óleo redutor usado no processo 
produtivo (1).  
 
Uma política ambiental deve, obrigatoriamente, conter três comprometimentos chaves que 
podem ser considerados como os pilares de sustentação do SGI, sendo estes:  

 
• Atendimento à legislação;  
• Prevenção da poluição; 
• Comprometimento com a melhoria contínua.  

 
         
Esta informação não determina que uma organização deva melhorar de uma só vez, todo o 
seu desempenho ambiental, mas que a política deve orientar todos os esforços no sentido 
de aprimoramento de seu Sistema de Gestão Ambiental. 
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A Petroperfil atende aos requisitos das normas NBR ISO 9001:2015, NBR ISO 14001:2015 
para o seguinte escopo: 
 
Fabricação e comercialização de artefatos plásticos extrusados e injetados, para 
empresas do varejo e demais estabelecimentos comerciais que demandem por perfis 
plásticos para precificação em suas gôndolas. 
 
Nota: A Empresa identifica os processos necessários para o SGI e sua aplicação para a 
organização, determina a sequência e interação entre eles, determina critérios e métodos 
para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes, assegura a 
disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o 
monitoramento desses processos, com ações para atingir os resultados planejados e a 
melhoria contínua da gestão ambiental em todo processo produtivo. 
 
4.4 Sistema de Gestão Integrado e seus processos 
 
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 
 
O Quadro nº1 abaixo, demonstra de forma simplificada a interação dos processos e 
estruturados à execução dos produtos da empresa, objeto do escopo. Já a Tabela nº 2 
mostra os processos, as atividades de apoio e seus respectivos responsáveis, e os detalhes 
de cada um são encontrados nos formulários de interação dos processos (FORM-12 – 
Interação dos Processos (modelo tartaruga), e PSI. 4.4.1 Sistema de Gestão Integrado 
e seus processos. 
 

Quadro nº 1 – Interações dos processos 
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Tabela nº 2 - Processos e respectivos gestores 

 
Processo / Atividade Responsáveis 

Alta Direção Fernando da Cunha 

Compras Fernando da Cunha 

Vendas Gerente de Vendas – Douglas Morgante 

Produção Supervisor de Produção – Robison Luiz Roseira 

Expedição Encarregado – Márcio Cristiano Bernardo 

Manutenção Encarregado - Artur Paiva 

Faturamento Gerente Faturamento - João Andriw S. Araujo 

Financeiro Gerente Financeiro -Tatiane Aparecida 

Recursos Humanos e SGI Assistente -Maria Christina Ambrosio 

T.I. Maria Lucia de L. Miller 

 Nota:          - Atividades de apoio. 
 
 
 
Provisão de Recursos: 
Trata-se da necessidade que a Petroperfil tem de determinar e prover recursos para 
implementar o SGI, com vistas a implementação, manutenção e melhoria dos processos e 
competência dos colaboradores que trabalham com SGI, objetivando atender as metas do 
sistema (ver tabela n.3). A Alta Administração, com a ajuda do Representante da 
Administração é responsável por prover e distribuir estes recursos, identificados ao longo 
dos procedimentos e instruções de trabalho. 
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Tabela n.3 -Indicação dos Recursos 
Descrição Recursos disponibilizados 

Instalações físicas 
-Manutenção estrutural, pintura, elétrica, limpeza diária dos 
ambientes, através de prestadores de serviços especializados, 
contratação direta. 

Mobiliário -Manutenção de cadeiras e armários junto a empresa do 
comércio local da Cidade, pagto. faturado. 

 
T.I. 

-Hardware: Manutenção mensal de impressoras;  
-Software: Serviço de suporte on-line para todos os 
computadores, através de empresa contratada, com contrato 
e renovação anual. 

Matéria- prima 
-Recursos financeiros e condições de pagamento negociados 
com os fornecedores para não haver interrupção nas entregas, 
prazo indeterminado. 

 

Produtos 

-Local apropriado para acondicionamento dos produtos 
fabricados, em caixas de papelão padronizadas, com carimbo 
de aprovado e etiqueta de identificação, mantidas em pallets 
na área da expedição até a coleta da transportadora. 

 

Máquinas e Equipamentos 

-Recursos disponibilizados para aquisição e peças e acessórios 
de reposição e/ou manutenção do maquinário da fábrica, bem 
como dos equipamentos instalados acessórios as máquinas, 
ar-condicionado nas salas adm., através de empresas do 
comércio local, com prazo de pagamento – faturado; 
-Recursos disponibilizados para aquisição de máquinas usadas. 

 

Transporte 

-Recursos financeiros e condições de pagamento negociados 
com as transportadoras, para que as coletas de mercadorias 
sejam realizadas em tempo hábil de atender os prazos junto 
aos clientes, prazo indeterminado. 

 

Amostras produtos 

-Recursos financeiros disponibilizados para aquisição de caixa 
personalizada para envio de amostras de produtos sempre 
que o estoque reduz para 100 un; 
-Convênio com os Correios para envio, prazo indeterminado. 

 

Colaboradores 

-Recursos financeiros disponibilizados mensalmente para 
pagamento da folha e demais encargos, incluindo férias, bem 
como dos demais prestadores serviços, sem interrupção; 
-Recursos financeiros para a contratação de empresa 
especializada em avaliação e emissão laudos sobre a saúde 
ocupacional e exames periódicos dos colaboradores. 
-Feito previsão mensal dos recursos. 

 

Requisitos Legais 

Recursos financeiros disponibilizados para o cumprimento do 
contrato de prestação de serviços de controle mensal dos 
requisitos aplicáveis a organização, bem como das renovações 
de licenças e taxas afins. 
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Material-uso geral 

Recursos financeiros disponibilizados para a aquisição de 
material escritório, higiene e limpeza, faturado com empresa 
distribuidora desses produtos. 

 

Equipamentos de segurança 

EPI´s 

Recursos financeiros disponibilizados para aquisição e 
manutenção de extintores, materiais de EPI´s, conforme 
controle de prazo de validade. São negociados com as 
empresas do comércio local e faturados. 

 

Preparação e atendimentos a 

emergências 

Disponibilizados recursos humanos para a Brigada de Incêndio 
da empresa, com 4 colaboradores, que atuam conforme 
cronograma de atividades de prevenção a emergências, conf. 
FORM-23. 
Disponibilizados recursos financeiros para cursos de 
brigadistas realizados anualmente e, para a inspeção do corpo 
de bombeiros nas instalações, através de contratação de 
empresa do comércio local especializada, com prazo de 
pagamento e faturado. 

 

Infraestrutura 
São mantidas infraestrutura e condições favoráveis do ambiente de trabalho. 

 
Responsabilidade e Autoridade 
 
a) O organograma da empresa mostra as inter-relações do pessoal que administra, executa 

e verifica o trabalho que afeta o Sistema de Gestão Integrada. 
 

b)   A responsabilidade primária e a autoridade do pessoal que administra e executa 
atividades relacionadas ao Sistema de Gestão Integrada, estão definidas nos procedimentos 
estabelecidos. 
 

Representante 
O Sr. Edson José Berte delegou ao Sr. Fernando Cunha representar esta administração, 
com autoridade e responsabilidade para garantir que: 
 
a) Os requisitos do Sistema de Gestão estabelecidos neste Manual estão efetivamente 

implementados e mantidos na Petroperfil. 
 

b) O desempenho e as necessidades de melhorias são relatados a Alta Administração. 
 
 
 
 
 
 



 
MANUAL  

SISTEMA GESTÃO INTEGRADO 

 
 

 
MSGI-001 Fernando da Cunha Edson José Berte REV-06 03/02/2020 

Elaboração Aprovação Revisão Data da Rev. 
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA 
 

15 
 

4.4.2 Documentação 
 
A estrutura da documentação do sistema de gestão integrado é mostrada na Fig.3.  

 
Esta documentação é composta em um primeiro nível pela política e objetivos ambientais. 
No segundo nível encontra-se este manual SGI. 
Os procedimentos requeridos, compõem o terceiro nível de documentação.  O quarto nível é 
composto pelas instruções de trabalho, normas técnicas aplicáveis ao processo e 
documentos de partes interessadas. No quinto nível, encontram-se os registros SGI. 

 
Os requisitos regulatórios e estatutários do SGI estão incluídos ao longo da documentação, 
e o pessoal conforme apropriado tem acesso à documentação. As partes interessadas, 
autoridades ou seus representantes tem acesso à documentação permitido após solicitação 
e análise da Diretoria da PETROPERFIL. 
 
 
 
 
Figura 3 – Estrutura de documentação do sistema de gestão integrada 

 
 
 
 
5 Liderança 

 
5.1 Liderança e Comprometimento 
 
A alta direção, composta pelo Administrador, CEO, Gerente de Vendas, Coordenador Adm. 
e Supervisor de Produção, são responsáveis pelo comprometimento de todos os 
colaboradores; garantem que os recursos e meios necessários para sua eficácia serão 
disponibilizados para o cumprimento dos requisitos legais (regulamentares e estatutários) e 
os requisitos da organização, assegurando a integração da gestão de qualidade e gestão 
ambiental, mantendo uma relação aberta e atuação responsável com as partes interessadas 
e parceiros de negócios.  
Os gestores identificam os recursos (financeiros, humanos, infraestrutura e ambiente de 
trabalho) necessários para a implementação, manutenção e melhoria do SGI e para o 
cumprimento dos objetivos definidos pela empresa (Tabela n.3). Estes recursos são 
avaliados e providos pela direção, bem como demonstrando sua eficácia através de 
indicadores.   

                              Política e Objetivos  

          Manual SGI 

  Procedimentos/Formulários 

      Instruções de trabalho 
 
                     Registros SGI 
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5.1.2 Foco no Cliente 

 
A Petroperfil determina que os requisitos especificados pelos clientes sejam compreendidos 
na organização para assegurar sua satisfação, como também a melhora contínua das ações 
de redução do impacto ambiental, consideradas através da análise crítica e verificação sobre 
a satisfação dos clientes.  
Identifica requisitos adicionais ou relacionados aos processos através de analises realizados 
pelas lideranças, fornecedores e distribuidores que vão às áreas de aplicação de seus 
produtos. 
           
5. 2 Comunicando a sua Política integrada 
 
A alta direção da Petroperfil define e documenta a Política e os Objetivos do Sistema de 
Gestão Integrada, assegurando que eles sejam comunicados e entendidos por toda a 
organização. Em cada setor, foi colocado em local visível para colaboradores e visitantes. A 
Política do SGI e os objetivos representam um compromisso com todas as partes 
interessadas e constituem a base da busca da melhoria contínua de seus processos, 
atendendo os requisitos legais e outros requisitos pertinentes ao SGI, protegendo o meio 
ambiente e combatendo a poluição e práticas sustentáveis. O MSGI contendo a política do 
sistema de gestão Integrada, está disponível no site da organização através do endereço 
www.petroperfil.com.br/sustentabilidade, inclusive para as partes interessadas externas.  
.  
 

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 
 

“ Satisfazer as necessidades dos nossos clientes oferecendo produtos e serviços com 

qualidade, atendendo os requisitos aplicáveis e legais, prevenção à poluição ambiental e 

melhorando continuamente o nosso “Sistema de Gestão Integrado. ” 

 
 
5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais 

 
A estrutura organizacional da Empresa está disposta de maneira a assegurar o pleno 
desenvolvimento das atividades de cada processo, bem como garantir a sua interação 
dentro do proposto na Gestão Integrada, relatando seu desempenho à Alta Direção.   
 
Além disso, as descrições de cargo, as normas administrativas, procedimentos e 
formulários, definem as funções responsáveis por cada atividade. 
 
 
 
 
 



 
MANUAL  

SISTEMA GESTÃO INTEGRADO 

 
 

 
MSGI-001 Fernando da Cunha Edson José Berte REV-06 03/02/2020 

Elaboração Aprovação Revisão Data da Rev. 
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA 
 

17 
 

5.3.1 Controle de Documentos 
 
A documentação do SGI contempla os seguintes tipos de documentos: 
 

• Manual do SGI – Manual do Sistema de Gestão Integrada da Petroperfil; 
• Procedimentos do SGI; 
• Formulários do SGI. 
• Instrução Técnica – IT; 
• Documentação externa. 

 
Os documentos gerados dentro do SGI são revisados sempre que necessário ou quando da 
análise crítica do SGI (semestralmente), de forma a assegurar sua integridade em relação 
aos aspectos operacionais e atualização em relação às rotinas envolvidas.  
Sendo utilizado o procedimento documentado “PSI – 7.5 Informação Documentada” que 
detalha a sistemática de controle desses documentos. 

 
5.3.2 Controle de Registros 
 
Os registros são armazenados em arquivo claramente identificados e protegidos de 
condições que possam afetar o seu estado de conservação prevenindo danos deterioração e 
perdas, permitindo que os registros sejam prontamente recuperáveis.   
Os registros gerados serão mantidos conforme documentado no “PSI – 4.4.2 Controle de 
Registros” que detalha a sistemática de controle dos registros da qualidade. 
 
 
5.3.3. Identificação e Controle dos Requisitos Legais Aplicados 
 
As informações relevantes sobre requisitos legais bem como suas alterações ocorridas 
posteriormente a publicação, são informadas aos colaboradores por meio de reuniões, 
documentos internos entregues individualmente e afixados nos quadros de avisos. 
A identificação e atualização desses requisitos legais são atualizadas mensalmente pela 
empresa prestadora de serviços de controle dos requisitos legais aplicáveis a organização, 
disponibilizados através de relatórios do sistema específico.  
Os registros gerados serão mantidos conforme documentado no “PSI – 4.2 Identificação e 
Controle de Requisitos Legais Aplicados” que detalha a sistemática de controle dos 
registros do Sistema de gestão Integrada. 
 
6 Planejamento 
 
6.1 Ações de abordagens de riscos e oportunidades 
 
6.1.1 A alta direção da empresa estuda os aspectos inseridos na Tabela nº 4 - Análise de 
SWOT, detalhados no FORM-10 Análise de SWOT, e realiza as alterações necessárias 
para que o planejamento das ações e o andamento dos projetos de melhoria estejam 
alinhados com o diagnóstico da Empresa, sempre na primeira semana de cada semestre do 
ano. 
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Através desse método de análise, a Empresa consegue maior segurança para a tomada de 
decisão, antecipando-se a possíveis movimentos externos em relação aos concorrentes, 
política pública e cenário econômico. 
 

     
    Tabela nº 4 - Análise de SWOT 

S 
 

FORÇA 

W 
 

FRAQUEZA 
O 
 

OPORTUNIDADE 

T 
 

AMEAÇAS 
 

 
 
6.1.2 Aspectos ambientais  
A Petroperfil determina seus aspectos ambientais de acordo com suas atividades, 
considerando os aspectos que podem ser controlados, influenciados e a perspectiva de ciclo 
de vida do produto, que ocorre desde a aquisição da matéria prima até sua destinação final, 
através do FORM-59 Relatório de Redução Impacto no Meio Ambiente.   
Os métodos para o Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) estão 
definidos no  FORM-03 Planilha LAIA (fig. nº 03). 
 
A Perspectiva do ciclo de vida é a identificação de fatores ambientais que ocorrem antes, 
durante e depois da produção. Para isto, precisamos considerar os aspectos ambientais e, 
eventualmente, tomar ações para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. O 
controle é feito pela LAIA, no FORM-03. 
 
Relativo aos resíduos sólidos gerados na produção, são evidenciados através do Termo de 
compromisso firmado com a Empresa Naturale, que faz a coleta dos resíduos gerados e os 
mesmos voltam para empresas de transformação e que se utilizam de matéria-prima 
reciclada. 
 
O laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) e para o Levantamento dos 
Perigos e Riscos Ocupacionais (LPRO) estão definidos e documentados, conforme 
relatórios recebidos de Empresa especializada (2). 
 
 
 
 
 
Nota (2): A Petroperfil mantém contrato de prestação de serviços para acompanhamento e prevenção de riscos ambientais e 
ocupacionais com a Empresa DLC Assessoria Médica Ocupacional Ltda., cujo relatório é realizado anualmente, bem como os 
funcionários são examinados, atendendo todos os requisitos legais, com emissão de laudo médico. 
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Figura nº 03 - Levantamentos de aspectos e impactos ambientais 

 

 
                             Print tela FORM-03 
 
 
6.1.3 Planejamento de Ações  
 
Alcançar a satisfação do cliente e a melhoria da produção, o planejamento é realizado 
através do processo continuo e monitoramento dos indicadores de desempenho 
estabelecidos, de análise crítica, ação corretiva e/ou preventiva, do FORM-03 realizado de 
acordo com as normas deste manual, bem como os procedimentos, registros e formulários, 
tais como FORM-43. 
 
 
6.2 Objetivos do sistema de gestão integrado e planejamento para alcançá-los  
 

PDCA (plan – do – check – act) 
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1. Plan (Planejar): Estabelece as expectativas de uma empresa em relação a um 
determinado processo.  

2. Do (Fazer): Implementar o plano determinado na etapa de planejamento. Coletar 
dados para mapeamento e análise dos próximos passos.  
 

3. Check (Checar): Estudar os resultados gerados via indicadores e números.  

4. Act (Agir): Medidas corretivas que voltam à primeira etapa do processo.  

Dentre os processos existentes na empresa, a Alta Direção identifica aqueles que, pelas 
suas características, agregam mais valor às suas operações. Para os principais benefícios 
gerados por estes processos, são estabelecidos indicadores.  
No planejamento dos objetivos e metas, a Petroperfil identifica aqueles que efetivamente 
levarão a empresa a atingir o sucesso no mercado em que atua, evidenciado no FORM-43 
(fig.04).  
Estas medições são utilizadas como base para a tomada de decisões e são entradas nas 
análises críticas.  
Os resultados das medições mostram os níveis de atendimento, tendências e variações, 
cujo entendimento permitirá definir, conforme apropriado, a revisão ou o estabelecimento de 
novos programas ou planos de ação.  
 

Figura nº 04 
Objetivos da qualidade e ambiental e planejamento para alcança-los 

     Print. Tela form-43 
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O principal objetivo do Ciclo PDCA é que ele seja, realmente, cíclico. A interação (ou 
repetição) é o que garante que, a cada etapa, mais problemas serão solucionados e que 
haverá, efetivamente, melhoria no processo. 

Com base nas informações dos responsáveis pelos vários processos e atividades do SGI é 
elaborado o Relatório de Análise Crítica, cujo conteúdo é o seguinte: 

a) Assegurar a lucratividade da empresa; 
b) Atendimento as expectativas dos clientes; 
c) Aperfeiçoar os processos produtivos; 
d) Atender requisitos legais e outros; 
e) Prevenção à poluição ambiental; 
f) Melhoria do ambiente e capacitação dos colaboradores; 
g) Comprometimento com ações voltadas ao meio ambiente através de: 
       Políticas de Sustentabilidade na Produção e Administração; 
h) Assegurar a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado. 
 
 
No FORM-25 Cronograma de Acompanhamento Planejamento, pode-se contemplar todos 
os requisitos pertinentes para a verificação dos resultados. 
 
 

Fig. FORM-25 
 

             “Print” tela FORM-25 
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6.3 Planejamento de Mudanças 
 
Quando se fizer necessários efetuar mudanças no SGI, as mesmas serão efetuadas de 
forma planejada e sistemática, levando-se em conta o disposto no item 4.4, para tal serão 
levados em consideração:  
 

• o propósito das mudanças e suas potenciais consequências; 
• a integridade do SGI;  
• a disponibilidade de recursos;  
• a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.  

 
Sempre que for determinada a necessidade de mudanças no Sistema de Gestão da 
Qualidade, a Alta Direção convocará uma reunião de análise crítica extraordinária para uma 
reavaliação do planejamento do SGI. 
As mudanças que ocorrem na organização, como por exemplo: alterações no organograma, 
novos colaboradores, novas linhas de produto, utilização de novos equipamentos, introdução 
de novos processos produtivos, grandes operações de manutenção, mudança de layout etc. 
são planejadas para assegurar a integridade do sistema de gestão integrado e para prevenir 
o não cumprimento aos requisitos. 
 
7 APOIO  
 
7.1 Recursos  
 
7.1.2 Pessoas 
 
A Alta Direção provê as pessoas adequadas para garantir a eficácia do SGI, a melhoria 
contínua, visando a satisfação das partes interessadas mediante o atendimento aos seus 
requisitos.  
É assegurado que as pessoas que realizam atividades do SGI sejam adequadas e treinadas 
no sentido de atender às necessidades do sistema. 
 
 
7.1.3 Infraestrutura  
 
A infraestrutura trata do espaço de trabalho, layout, instalações, materiais, equipamentos, 
software e serviços de apoio (transportes, prestação de serviços diversos).  
Ela está adequada às atividades da Empresa e ao atendimento à conformidade dos 
requisitos do produto, equipamentos para atender às situações de emergência e requisitos 
de contenção, como também com adequações visando reciclar e reutilizar os recursos 
disponíveis no que tange o consumo de água, energia elétrica, materiais de escritório e 
limpeza.  
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7.1.4 Ambiente para a operação dos processos  
 
A Petroperfil possui um ambiente de trabalho adequado à obtenção da conformidade aos 
requisitos do produto, à proteção individual do colaborador e à preservação do meio 
ambiente.  
Princípios de organização e limpeza foram divulgados em palestras, reuniões e cartazes 
para os colaboradores. 
 
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição  
 
7.1.5.1 Generalidades 
 
É garantida a adequabilidade e confiabilidade dos equipamentos de inspeção e ensaios 
utilizados para controlar a conformidade do produto e serviço e os equipamentos utilizados 
para medir e pesar características do processo que afetam a qualidade do produto, meio 
ambiente e segurança e saúde no trabalho.  
O sistema inclui equipamentos de medição, usados para inspecionar e testar produto e, para 
controlar e verificar os parâmetros essenciais do processo de fabricação que possam 
influenciar na qualidade do produto. O sistema inclui também equipamentos de controle e 
monitoramento para o meio ambiente e segurança e saúde do colaborador.  
 
 
7.1.5.2 Rastreabilidade de medição 
 
Todo equipamento do sistema é registrado individualmente por um número de identificação. 
O registro indica o tipo do equipamento, localização, frequência de calibração e demais 
parâmetros exigidos para garantir a confiabilidade. Quando não é possível fazer a calibração 
internamente, ela é executada externamente por empresa especializada. Indicação do 
estágio de calibração é feita no equipamento através de etiqueta que mostra, no mínimo, a 
data da próxima calibração.  
 
Estes instrumentos são relacionados nos laudos de monitoramento emitidos pelos 
fornecedores de serviço, bem como suas respectivas validades, sob guarda da Empresa e 
os equipamentos de medições são controlados através dos PSI-7.1.5 Controle de 
Dispositivos de Medição, Monitoramento e FORM-35 Lista de Distribuição de 
Instrumentos e validade, FORM-04 Lista de Equipamentos de Combate a Incêndio. 
 
 
7.1.6 Conhecimento organizacional  
 
Todos os colaboradores possuem o conhecimento necessário para executarem as 
atividades para as quais foram contratados. No FORM-08 Lista de Descrição de cargos, está 
detalhado as experiências necessárias para o colaborador exercer a função. Já no 
prontuário, estão arquivados os documentos comprovam sua escolaridade e cursos 
específicos e técnicos. 
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Após 3 anos no cargo, o funcionário passa por uma atividade de avaliação, onde o gestor da 
área dará sua avaliação sobre o desempenho e conhecimento organizacional. 
 
Como exemplo: Evidenciado a última atividade ministrada pelo Sr. Robison L. Roseira, com 
carga horária de 12h, em um curso livre de operadores de extrusora, conforme lista de 
presença em arquivo.  
Quando alguma atividade não é atendida, a Empresa realiza ações para conscientização e 
aprendizado, através de treinamento interno e/ou externo, palestras e direcionamento à 
cursos específicos. 
 
Além disso, a Petroperfil promove palestras extensivas aos seus colaboradores e a 
comunidade local, com o intuito de disseminar práticas sustentáveis voltadas à preservação 
do meio ambiente. 
 
Essas ações são documentadas e divulgadas na página de Sustentabilidade do site da 
Empresa, como segue: http://www.petroperfil.com.br/sustentabilidade.  
A documentação publicada também é digitalizada e arquivada eletronicamente, assegurando 
seu monitoramento e evolução dos resultados. 
 
 
7.2 Competência 
 
 A Petroperfil contrata pessoal qualificado. Essa qualificação é comprovada através de 
escolaridade, treinamento, conhecimento técnico e experiência necessária para a execução 
das atividades. Os colaboradores participam de treinamento interno e externo.  
A descrição detalhada das atividades desempenhadas, bem como os requisitos para 
contratação e treinamento dos colaboradores são identificados através das descrições de 
cargo mantidas pelo departamento de Recursos Humanos e no quadro de avisos (FORM-
08).  
 
 
7.3 Conscientização  
 
A conscientização aos colaboradores quanto à pertinência e importância de suas atividades 
com respeito à qualidade do produto o impacto dos processos no meio ambiente, segurança 
e saúde no trabalho.  
 
O SGI é levado sempre nas palestras e reuniões realizadas, principalmente no que diz 
respeito a Política do Sistema de Gestão Integrado, dos objetivos que levam a sua eficácia e 
das implicações do não atendimento aos requisitos do sistema. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.petroperfil.com.br/sustentabilidade
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7.4 Comunicação  
 
7.4.1 Generalidades 
 
A organização estabeleceu e implementou processo para comunicação interna e externa 
pertinentes ao Sistema de Gestão Integrado. 

 
7.4 Comunicação 

 
Referencias O que Comunicar 

Tipo Quando Para Como 
Responsável 

Comunicação Comunicar Quem Comunicar 

FORM-02 Indicadores de 
Desempenho Interno Elaboração e revisão Alta direção e 

Gestores Doc.Impresso Gestores 

FORM-03 
Levantamento de 

Aspectos e Impactos 
Ambientais 

Interno Elaboração e revisão Alta direção e 
Gestores reunião, e-mail Alta Direção, RH 

FORM-04 Lista de equipamentos de 
combate a incêndio Interno Elaboração e revisão Toda a 

organização 
e-mail, quadro 

avisos Gestor Brigada 

FORM-05 Planejamento 
Manutenção Preventiva Interno Elaboração e revisão Alta direção, 

sup produção 
e-mail, quadro 
na manutenção Enc. manutenção 

Form-07 Instrução de Utilização – 
Cloro Intenro Elaboração e revisão Toda a 

organização  

e-mail, reunião, 
quadro 

informativo 
juntoao produto 

Enc. Produção e Enc. 
manutenção 

FORM-08 Lista Descrição de Cargos Interno Elaboração e revisão Alta Direção Reunião, e-mail Alta Direção, RH 

FORM-09 Tabela Geral de Produtos Interno/Externo Sempre que solicitado Clientes e-mail, catálogo, 
WhatsApp Gestor Vendas 

FORM-10  Análise de SWOT Interno Em reuniões análise 
crítica Alta direção Reunião Alta Direção 

FORM-11 Tabela de Produtos e 
Preços Interno/Externo Sempre que solicitado Clientes, 

vendedores 
e-mail, 

whatsApp Gestor Vendas 

FORM-12 Interação dos 
processos(Tartaruga) Interno Elaboração e revisão Toda a 

organização 
e-mail, 

doc.impresso Alta Direção, RH 

FORM-15 Organograma 2018/2019 Interno Alteração de função/ 
dissídios Alta Direção 

e-mail 
Disponível 
diretório 

Alta Direção, RH 

FORM-21 Ficha de Admissão 
Funcionário Interno Elaboração Gestor área Ficha impressa RH 

FORM-22 Ficha de Demissão 
Funcionário Interno Elaboração Gestor área Ficha impressa RH 

FORM-23 
Cronograma de 

Preparação e Resposta a 
emergência 

Interno/Externo Elaboração e revisão Toda a 
organização 

Quadro de 
avisos 

Alta 
Direção/Brigadista 

FORM-24 Fluxograma Geral 
Processos Interno Alterações Gestores Reunião, e-mail Alta Direção, RH 

FORM-25 
Cronograma de 

Acompanhamento do 
Planejamento 

Interno Elaboração e revisão Alta direção e 
Gestores reunião, e-mail Alta Direção 

FORM-27 Requisitos Legais 
Aplicados Interno/Externo Elaboração e revisão 

Toda a 
organização e 

provedores 
externos 

site e, conforme 
definido pela 

legislação 
Alta Direção, RH 

FORM-29 Avaliação de 
Desempenho Interno Elaboração Gestores, Alta 

Direção e-mail, reuniões RH 

FORM-30 Manutenção e Limpeza 
Equip.Ar Condicionado Interno Manutenção ou 

limpeza Gestor da área Doc. Impresso Enc. Manutenção 

FORM-31 Ocorrência Cartão de 
Ponto Interno Elaboração RH Doc. Impresso Gestor área da 

ocorrência 

FORM-34 Avaliação Desemp. 
Fornecedores Interno/Externo Elaboração e revisão 

Compras e 
provedor 
externo 

e-mail  
 

Compras 

 
FORM-35 

 
Lista de Distribuição de 
Instrumentos e validade Interno Elaboração e novas 

inclusões 
Colaboradores 

envolvidos Doc. Físico Sup. Produção e Enc. 
Manutenção. 
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FORM-36 Ficha de Recebimento 
Matéria Prima Interno Não conformidade 

Gestor 
Produção e 
Fornecedor 

e-mail, 
devolução NF Enc. expedição 

FORM-37 Não conformidade e Ação 
corretiva interno Elaboração e revisão Alta direção e 

Gestores reunião, e-mail Alta Direção 

FORM-38 Reclamação de Cliente - 
Devolução Mercadoria Interno Não conformidade Gestores e-mail, reunião Gestor vendas, enc. 

expedição 

FORM-42 Satisfação do Cliente Interno Elaboração e revisão Toda a 
organização reunião, e-mail Ger .Vendas 

FORM-43 Planejamento Interno Elaboração e revisão Alta direção e 
Gestores reunião, e-mail Alta Direção 

FORM-44 Formulário de Requisição 
de compras Interno Elaboração 

Alta Direção, 
Gestores área 

solicitante 
e-mail Enc. compras 

FORM-45 Pesquisa de Clima 
Organizacional  interno Elaboração e revisão Toda a 

organização 
Quadro de 

avisos RH 

FORM-47 Lista Presença de 
Treinamento/Palestra Interno Quando solicitado Alta Direção, 

Gestores 
e-mail, doc. 

Físico RH 

FORM-48 Plano Geral de 
Treinamento Interno Elaboração e alteração Toda 

organização e-mail, reunião RH 

FORM-50 Ata de Análise Crítica Interno Elaboração e revisão Alta Direção, RH reunião, e-mail Alta Direção, RH 

FORM-51 Lista de Moldes Interno Quando solicitado Alta Direção, 
Gestor vendas 

e-mail, doc. 
físico Sup. Produção 

FORM-52 Lista de Ferramentas Interno Quando solicitado Alta Direção, 
Gestor vendas 

e-mail, doc. 
físico Sup. Produção 

FORM-53 Ordem Serviço 
Manutenção Interno Necessidade de 

manutenção 
Enc. 

Manutenção doc. físico Sup. Produção 

FORM-55 Tabela criação código- 
Rec. Material Interno 

Sempre que 
necessário verificar 

rastreabilidade 
Alta Direção, 

Gestores Venda  
e-mail, diretório 
disponibilizado Sup. Produção 

FORM-56 Ficha Registro Refugo de 
Produção Interno Geração refugo Sup. Produção Doc. Físico Sup. Produção 

FORM-59 Relatório de Redução 
Impacto Meio Ambiente Interno/Externo Elaboração e alteração 

Toda a 
organização e 

público externo 

Site, e-mail, 
relatório 
CETESB 

RH/SGI 

FORM-60 Comunicados Internos-
funcionários Interno Elaboração Toda a 

organização 
e-mail, quadro 

avisos RH/SGI 

FORM-61 Quadro de horário de 
funcionários Interno Elaboração Toda a 

organização Quadro avisos RH/SGI 

FORM-62 Advertência Funcionários Interno Na ocorrência Colaborador 
envolvido Doc. Físico RH/SGI 

FORM-63 Registro Fornecimento 
EPI´s Interno Na entrega do EPI Colaborador 

que irá receber Doc. Físico RH/SGI 

FORM-65 Controle e Inspeção 
Higienização e limpeza Interno  

Quando solicitado Gestores Doc. Físico Enc. Limpeza 
 

IT-01 Instruções Técnicas-Insp. 
De Processo e final Interno Elaboração e revisão Todos da área 

de Produção Doc.Impresso Gestor produção 

IT-02 Instruções Técnicas-Insp. 
De Processo Inicial Interno Elaboração e revisão Todos da área 

de Produção Doc.Impresso Gestor produção 

MSGI-001 Manual do SGI Interno/Externo Elaboração e revisão 
Toda a 

organização e 
publico externo 

site, reunião Alta Direção, RH 

MSGI-001 
4.3 Escopo do SGI Interno/Externo Elaboração e revisão 

Toda a 
organização e 

publico externo 
Site, e-mail, 

quadro avisos Alta Direção 

 
 

MSGI-001 
5.2 

Política Gestão Integrada Interno/Externo Elaboração e revisão 
Toda a 

organização e 
publico externo 

Site, cartaz nos 
ambientes 
trabalho 

Alta Direção 

MSGI-001 
6.2 Objetivos do SGI Interno/Externo Elaboração e revisão 

Toda a 
organização e 

publico externo 
site, e-mail Alta Direção 

PSI-4.2 
Identificação e controle 
dos requisitos legais e 

outros requisitos 
Interno Elaboração e revisão Toda a 

organização Site, e-mail RH/SGI 

PSI-4.4 Aquisição de Produtos Interno Elaboração e revisão Alta direção e-mail Comprador 

PSI-4.4.1. 
Sistema de Gestão 
Integrado e seus 

processos 
Interno Elaboração e revisão Toda a 

organização Reunião, e-mail Alta Direção 
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PSI-7 Apoio       

PSI-7.1.5  Distribuição de 
Instrumentos e validade interno Elaboração e revisão 

Alta direção e 
Gestor 

produção 
reunião, e-mail RH, Gestor produção 

PSI-8.2 Informações em caso de 
emergência Interno/Externo Em caso de 

emergência 

Toda a 
organização, 

comunidade e 
órgão 

competente 

Telefone, e-mail Brigadista 

PSI-8.5.4 Preservação do produto Interno/Externo 
Elaboração e revisão e 
quando solicitado pelas 
partes externas 

Toda a 
organização, e 

partes 
interessadas 

externas 

Reunião, e-mail 
 

Alta Direção, Gestor 
Produção 

PSI-8.7  Saídas Não conformes Interno Ocorrência 
Todos área 
produção, 
Gestores 

Reunião, e-mail Gestor Produção 

PSI-9.2 Auditoria Interna Interno Elaboração e revisão Alta Direção, 
Gestores e-mail, reunião Alta Direção 

PSI-10.2 Não conformidade e 
Ações corretivas interno Elaboração e revisão Alta direção e 

Gestores reunião, e-mail Alta Direção 

 
       

7.4.2 Comunicação Interna 
 
A Petroperfil assegura a comunicação interna relativa à eficácia do seu SGI sobre os 
resultados do sistema através dos painéis de gestão a vista, FORM-60 - Comunicados 
Internos, bem como em reuniões com o quadro de colaboradores e suas lideranças. 
 
 
7.4.3 Comunicação Externa 
 
A comunicação externa é feita mensalmente através de nosso maior cartão de visitas – o 
site da Petroperfil, no endereço: www.petroperfil.com.br . Nele é visível o trabalho sobre a 
gestão ambiental da empresa, acessando o item SUSTENTABILIDADE, conforme figura nº 
3 abaixo: 

Figura nº 3  

 
“Print Tela página site empresa 

http://www.petroperfil.com.br/
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7.5 Informação documentada 
 
 O Sistema de Gestão Integrado estabelecido está documentado e estruturado da seguinte 
forma:  
 
a) Manual do Sistema de Gestão Integrado (MSI): documento que demonstra como está 
estruturado o Sistema de Gestão Integrado da Empresa. O manual inclui: o escopo do SGI, 
os procedimentos estabelecidos ou referência a eles e a descrição da interação entre os 
processos, tabelas demonstrativas relativas aos requisitos. 
b) Procedimento do Sistema de Gestão Integrado (PSI): Corresponde aos procedimentos 
de cada processo e/ou atividade; 
c) Documento externo: documento de origem externa (legislação, norma, licença, 
regulamento etc.) adquirido/recebido do(s) órgão(s) responsáveis por sua emissão (ex.: 
ABNT, Inmetro, IEC, Ibama etc.).  
d) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou 
obsolescência possa gerar não conformidades aos processos do SGI. 
e) Formulário: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de 
atividades realizadas ou de resultados alcançados. 
 
 
 
7.5.2 Criando e atualizando  
 
A criação/atualização de uma informação documentada é feita pelo responsável do R.H. e 
SGI, porém ela deve ser submetida à análise crítica e aprovação/reaprovação pelo 
Administrador e CEO da empresa.  
Aprovada, autoriza a disponibilização da informação aos usuários, garantindo desta forma 
sua validação, conforme PSI-10 Controle da Informação Documentada. 
Caso contrário, o CEO indica os pontos de correção na informação documentada e a 
devolve ao emitente  
 
7.5.3 Controle da informação documentada  
 
O controle da informação documentada, bem como os responsáveis pela emissão, 
aprovação, revisão, validação e disponibilização estão descritos no PSI-7.5.  
 
Quando as informações são revisadas, elas são reaprovadas pelas mesmas funções que as 
aprovaram originalmente.  
Tanto a informação documentada interna quanto a externa do Sistema de Gestão Integrado 
são controladas pelo setor de R.H. e SGI. O controle e a disponibilização da informação 
documentada são feitos através de e-mail e digitalizadas em rede. 
 
As informações documentadas obsoletas são eliminadas e garantidas contra o uso não 
intencional, e as que precisam ser mantidas para propósitos legais e/ou preservação do 
conhecimento são adequadamente identificadas.  
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Os registros são elaborados de modo que possam ser facilmente identificados e 
interpretados, além de serem mantidos, de modo que possam ser prontamente recuperados, 
em cópias de segurança mantidas digitalizadas em meio eletrônico.  
O controle dos registros é definido nos documentos (PSI) onde são mencionados. 
 
8 Operação 
 
8.1 Planejamento e controle operacionais  
 
Para os produtos fabricados pela Petroperfil, o planejamento e controle operacionais são 
realizados como segue:  
 
 
• estabelecidos os objetivos da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho e 
requisitos para o produto; 
 
Todo processo produtivo está focado nas especificações contidas em: 
 

• IT 01 Inspeção de Processo e final; 
• IT 02 Inspeção de Processo inicial; 
• PSI-4.4 Aquisição de Produto. 
• PSI-4.2 Identificação e Controle dos Requisitos legais; 
• PSI-4.4.1 Sistema de Gestão Integrado e seus processos (Aquisição, Vendas, 

Fabricação e Rastreabilidade); 
• PSI-4.4.2 Controle de Registros; 
• PSI-7 Apoio; 
• PSI-7.1.5 Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medição;  
• PSI-7.5 Informação Documentada; 
• Psi-8.2 Preparação e respostas a emergências; 
• PSI-8.2.1 Comunicação com o cliente; 
• PSI-8.5.4 Preservação do Produto; 
• PSI-8.7 Saídas não conforme; 
• PSI-9.2 Auditoria Interna; 
• PSI-10.2 Não conformidade e ações corretivas. 

 
• implantados recursos específicos para a realização do produto; 
• determinados os processos de realização, monitoramento e inspeção para cada fase; 
• elaborados os documentos para a realização, monitoramento e inspeção para cada fase;  
• elaborados todos os registros da realização, monitoramento e inspeção. 
 
8.2 (ISO14001:2015) Preparação e resposta a emergência 
 
A Petroperfil possui procedimentos para Atendimento às Emergências e é avaliado 
anualmente (PSI-8.2 Preparação e resposta a emergência). Os colaboradores são 
treinados em relação ao estabelecido. Os recém-admitidos ou terceiros também são 
informados sobre as ações mínimas necessárias para o atendimento às emergências. 
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Todas as ações são registradas em Atas da Brigada e suas orientações são informadas aos 
colaboradores e fixada no Quadro de Avisos da empresa.  
 
 
8.2 (ISO9001:2015) Requisitos para Produtos e Serviços  
 
8.2.1 Comunicação com o Cliente  
 
A Empresa determinou e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em 
relação a: 
a:  informações dos produtos (catálogos, site etc.); 
b: tratamento de consultas, contratos ou pedidos ao cliente, incluindo suas reclamações.  
c: Realização de pesquisas de satisfação, através FORM-42 Pesquisa de Satisfação dos 
Clientes . 
 
8.2.2 Determinação de requisitos relativos ao produto.  

 
Para a fabricação de nossos produtos, seguimos as seguintes determinações e retemos 
todos os documentos em locais acessíveis e de conhecimento dos colaboradores: 
 

• IT-02 Inspeção do Processo inicial - instrução para início da produção e 
monitoramento do processo; 

• IT-01 Inspeção de Processo – que define a sistemática para medição e 
monitoramento;  

• PSI- 4.2 Identificação e Controle dos Requisitos Legais (Normas 
Regulamentadoras (NRs), Leis Ambientais, e outros);  

 
8.2.3 Análise Crítica de requisitos relativos a produtos 
 
8.2.3.1 Entradas para a Análise Crítica 
 
Para a realização da análise crítica serão considerados os seguintes dados: 
 

• Resultados de auditorias anteriores; 
• Realimentação de clientes; 
• Situação das não conformidades e ações preventivas; 
• Ações de acompanhamento sobre as analises criticas anteriores pela direção; 
• Mudanças que possam afetar o SGI; 
• Recomendações para melhoria; 
• Adequação da Política de Gestão; 
• Analise dos objetivos e metas Gestão Ambiental. 

 
As saídas da análise crítica devem incluir quaisquer ações e decisões relacionadas a: 
  

• Melhoria da eficácia dos processos e do SGI; 
• Melhoria dos serviços em relação aos requisitos dos clientes; 
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• Necessidade recursos para gestão ambiental; 
• Necessidade de treinamento. 

 
Sendo todos os dados registrados em ata de reunião de analise critica (FORM-50), devendo 
ser comunicado a todos os envolvidos, através de e-mail ou cópia física. 
 
 
8.2.3.2 Informação documentada 
 
A organização retém todos os resultados de análise crítica e novos requisitos para produtos 
e serviços, como base de consulta posterior. 
 
8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos 
 
A Empresa assegura que havendo mudanças nos requisitos, estas serão informadas as 
partes interessadas, através de catálogos, site, e-mail, reuniões, palestras e demais 
informações documentadas. 
 
 
 
8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços 
 
Não se aplica. 
 
8.3.1 Generalidades 
 
Não se aplica. 
 
8.3.2 Planejamento de projetos e desenvolvimento 
 
Não se aplica. 

 
8.3.3 Entradas de projetos e desenvolvimento 
 
Não se aplica. 
 
8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento 
 
Não se aplica. 
 
8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento 
 
Não se aplica. 
 
8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento 
 
Não se aplica. 
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8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente 
 
Não se aplica. 
 
8.4.1 Generalidades 
 
Não se aplica. 
 
8.4.2 Tipo de extensão do controle 
 
Não se aplica. 
 
8.4.3 Informação para provedores externos 
 
Não se aplica. 
 
 
8.5 Produção e provisão de serviço 
 
8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço 
 
A Petroperfil disponibiliza na linha de produção toda documentação pertinente aos requisitos 
dos produtos a serem produzidos e as atividades a serem realizadas e seus respectivos 
resultados a serem alcançados, conforme IT-01 Inspeção de Processo e final e IT-02 
Inspeção de Processo inicial. 
 
 
8.5.2 Identificação e Rastreabilidade  

 
A Petroperfil desenvolveu procedimentos para identificação e rastreabilidade dos seus 
produtos através do PSI-4.4.1 Sistema de gestão integrado e seus processos.  
Com esse procedimento é possível verificar e acompanhar cada fase da produção, incluindo 
a origem e laudos técnicos dos insumos utilizados, até a entrega desse produto ao cliente, 
com retenção das documentações pertinentes, garantindo a qualidade e procedência das 
peças produzida. 
 
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos  
 
Não se aplica. 

 
8.5.4 Preservação 
 
As condições para preservação do produto ao longo do processo de fabricação e até a sua 
entrega ao cliente são relatadas no procedimento “PSI – 8.5.4 Preservação do Produto”.  
 
8.5.6 Controle de Mudanças 
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A Empresa monitora as necessidades de haver mudanças ou não em relação aos 
processos. 
As alterações são analisadas para verificar que medidas devem ser executadas para 
assegurar a conformidade dos produtos e processos. Quando as mudanças implicam em 
alteração do processo, pode haver a necessidade de serem comunicadas as partes 
interessadas, como por exemplo, alteração do IT-01 Inspeção de Processo, PSI 4.4.1 
Sistema de Gestão Integrado seus processos e PSI 8.7 Saídas não conforme.   
 
8.6 Liberação de produtos e serviços 
 
A Petroperfil determina a liberação de produtos em etapa adequada, desde as verificações 
dos produtos provenientes de provedores, passando pelas etapas intermediárias, até as 
atividades executadas antes da liberação final para o cliente. Dentre eles o PSI–4.4.1. 
 
 
8.7 Controle de saídas não conforme 
 
8.7.1 A organização deve assegurar que saídas que não estejam conformes 
com seus requisitos sejam identificadas 
 
A Petroperfil assegura que os produtos não conforme com os requisitos serão identificados 
e/ou segregados em áreas específicas, visando evitar o seu uso ou entrega não intencional, 
conforme documentado no “PSI- 4.4.1 Sistema de gestão integrado e seus processos” o 
qual detalha a sistemática para atendimento deste requisito.  
 
 
8.7.2 A organização deve reter informação documentada 

 
A Empresa retém informação documentada, com a descrição da não conformidade. A 
estratificação das saídas não conforme é considerada para alimentar os indicadores de 
desempenho através do FORM-56 Registro Refugo de Produção e, consequentemente, 
para a identificação de melhorias.  
A coleta, o tratamento, a observação estruturada da informação e a respectiva análise 
estatística, respeitante às diferentes características de não conformidades detectadas, 
constitui uma base essencial para a identificação de eventuais pontos críticos a analisar e a 
tratar. 
 
9 Avaliação de Desempenho 
 
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 
 
9.1.1 Generalidades 
 
A Petroperfil determina o que necessita ser monitorado e medido; os métodos de 
monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos; 
quando se deve realizar o monitoramento e a medição; quando se deve proceder a análise e 
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a avaliação dos resultados da monitoramento e medição; e retém informação documentada 
adequada dos resultados, incluindo o desempenho ambiental. 
PSI-7.1.5 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento; 
FORM-59 Relatório de Redução Impacto Meio Ambiente. 
 
9.1.2 Satisfação do Cliente 
 
Para a melhoria do desempenho do Sistema de Gestão Integrado, a Empresa monitora 
ativamente informações relativas à percepção dos clientes para saber se atendeu a seus 
requisitos e expectativas. Os métodos para obtenção e uso dessas informações estão 
definidos em procedimento.  
PSI– 4.4.1 Sistema de Gestão Integrado e seus processos. 
FORM-42 Pesquisa de Satisfação do Cliente. 
Em relação a Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da ISO 
14001:2015, a disponibilização da legislação e a avaliação do atendimento aos requisitos 
legais e outros requisitos é realizada pelo Setor de Gestão Integrada, banco de dados de 
requisitos legais é atualizado mensalmente: PSI-4.2 Identificação e controle dos 
Requisitos Legais. 
 
9.1.3 Análise e avaliação 
 
A Petroperfil coleta e analisa os dados apropriados para demonstrar a adequação e a 
eficácia do Sistema de Gestão Integrado e para avaliar onde melhorias contínuas podem ser 
realizadas.  
Isso inclui dados gerados como resultado de monitoramento e medição dos processos. A 
análise de dados fornece informações relativas a:  
• conformidade de produtos e serviços;  
• satisfação do cliente;  
• desempenho e eficácia do SGI  
• se o planejamento foi implementado com eficácia;  
• eficácia das ações empreendidas para tratar os riscos e as oportunidades; 
 • desempenho de provedores; • necessidades de melhorias no SGI. 
 
9.2 Auditoria Interna  
 
Anualmente, serão realizadas auditorias internas de acordo com o plano previamente 
estabelecido pela Alta Direção. O planejamento das auditorias internas contempla todos os 
elementos do Sistema de Gestão Integrado.  
As auditorias internas serão atribuídas a auditores que não exerçam atividade na área 
auditada para que seja evidenciada a imparcialidade de julgamento.  
Os auditores devem possuir qualificação para auditar. Os registros da auditoria serão feitos 
e armazenados em rede disponibilizados os acessos as partes interessadas para que as 
ações sejam tomadas sem demora indevida, a fim de eliminar/prevenir novas ocorrências. 
PSI-9.2 - Auditoria Interna e FORM-37 Não conformidade e ação corretiva. 
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9.3 Análise crítica pela direção 
 
9.3.1 Generalidades 
 
A análise crítica do Sistema de Gestão Integrado é realizada em reunião específica que 
ocorre semestralmente, onde são abordados assuntos pertinentes ao SGI: objetivos e metas 
da empresa, adequação e eficácia operacional, ações para tratar riscos e oportunidades, 
resultados de auditorias internas e externas, indicadores de gestão e dos processos, 
desempenho de provedores, suficiência de recursos, bem como mudanças e melhorias 
relacionadas ao sistema e à Gestão Ambiental.  
 
9.3.2. Entradas da análise crítica pela Direção 
 

1. Situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;  
2. Mudanças: 
2.1 Questões externas e internas que sejam pertinentes ao SGI; 
2.2 Necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo requisitos legais e 

outros requisitos SGI; 
2.3 Seus aspectos ambientais significativos; 
2.4 Mudanças em riscos e oportunidades SGI; 
3. Extensão na qual os objetivos foram alcançados; 
4. Informações sobre o desempenho da eficácia do SGI, incluindo tendências relativas a: 
4.1 Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes; 
4.2 Extensão na qual os objetivos foram alcançados; 
4.3 Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços; 
4.4 Não conformidade e ações corretivas SGI; 
4.5 Resultados de monitoramento e medição SGI 
4.6 Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos SGI; 
4.7 Resultado de auditoria SGI; 
4.8 Desempenho de provedores externos; 
5. A suficiência de recursos; 
6. A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades; 
7. Comunicação(ões) pertinente(s) das partes interessadas, incluindo reclamações; 
8. Oportunidades para melhoria. 

 
9.3.3 Saídas da análise crítica pela Direção 
 
As saídas da análise crítica são expressas por decisões ou plano de ações relacionadas a:  
 

1. Conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGA; 
2. Decisões relacionadas a oportunidades para melhoria contínua;  
3. Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudança no SGA, incluindo 

recursos;   
4. Ações, se necessário, quando não forem alcançados os objetivos ambientais;  
5. Oportunidades para melhorar a integração do SGA com outros processos de 

negócios, se necessário;  
6. Qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização. 
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10 Melhoria 
 
10.1 Generalidades  
 
10.2 Não conformidade e ação corretiva 
 
10.2.1 Não conformidade 
 
Os procedimentos evidenciam, além das responsabilidades e autoridades, a avaliação da 
importância do trabalho não conforme, as ações de disposição (quando forem aplicáveis), 
bem como a decisão sobre a aceitação do trabalho não conforme. Estão estabelecidos e 
mantidos procedimentos documentados para assegurar tratativas adequadas a não 
conformidades originadas em auditorias internas, reclamações de clientes internos e 
externos e reuniões de análise crítica, bem como equipamentos e materiais não conformes e 
oportunidades para melhorar ações de gestão ambiental. 
 
 
10.2.2 Ação Corretiva  
 
Toda ação corretiva definida é implementada, em tempo apropriado, para correção dos 
desvios identificados e aprimoramento do sistema de gestão. Está estabelecido 
procedimento específico para identificação e tratamento das ações corretivas decorrentes de 
trabalhos não conformes ou desvios das políticas e procedimentos no sistema de gestão ou 
nos processos. Tais ações têm início com a investigação da causa raiz do problema, e em 
seguida, com base no resultado da investigação, são definidas e devidamente priorizadas, 
uma ou mais ações corretivas que têm o propósito de eliminar o problema e prevenir sua 
reincidência. Todas as ações, após terem sido definidas e implementadas, são avaliadas 
com relação à sua eficácia. 
 
10.3 Melhoria Contínua 
 
A Empresa melhora a eficácia do SGI continuamente por meio do uso da política; dos 
objetivos da qualidade e gestão ambiental; resultados de auditorias; análise de dados, ações 
corretivas; retroalimentação do cliente; ações que abordam os riscos e oportunidades e 
análise crítica pela direção. Há a preocupação em melhorar a capacidade da organização 
atuar a partir de uma visão interna, isto é, sob a ótica do sistema de gestão, seus processos, 
dos recursos e das pessoas, e também a partir de uma visão sobre a sua ligação ao 
ambiente em que se insere, ou seja o contexto e a interação com as partes interessadas 
internas e externas relevantes desse contexto. 

 
11. Histórico das Revisões 

Nº. Data Histórico das alterações 
00 06/08/2015 Elaboração do Manual da Qualidade 
01 02/01/2019 Elaboração do Manual de Gestão Integrada. 
02 31/07/2019 Revisão geral do MSGI 
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03 21/10/2019 Revisão geral do MSGI 
04 01/11/2019 Revisão Geral do MSGI 
05 18/11/2019 Revisão geral dos requisitos 
06 03/02/2020 Revisão geral dos requisitos 
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