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1. INTRODUCAO 

A GERALMAQ tem um Sistema de QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde, baseado nas Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

e requisitos específicos de cliente isso prova que: 

• Empregamos pessoas treinadas e qualificadas para suas atividades na empresa; 

• Fornecemos os recursos operacionais necessários, 

• Possuímos instruções padronização, para promover melhorias na eficiência das 

operações. 

• Documentação estruturada de processos, 

• Objetivos e metas monitorados, 

• Medidas para melhorias contínuas nos processos. 

 

2. FORMACAO DO SISTEMA QSMS GERALMAQ 

• Manual QSMS, para possibilitar uma visão geral da estrutura da documentação 

QSMS e servir como informação para clientes e funcionários, 

• Procedimentos QSMS, descrição dos nossos processos, 

• Instruções de Trabalho QSMS, descrição de todas as atividades em detalhes, e 

Formulários QSMS, onde toda a comunicação por escrito é registrada. 

Instruções de Trabalho e Formulários são mencionados nas Instruções e 

Procedimentos. 

Instruções de Trabalho e Formulários estão organizados e numerados. 

A GERALMAQ espera que os Funcionários e Fornecedores conheçam a filosofia das 

políticas de QSMS. 

Estas são avaliadas regularmente e modificadas, se necessário, 
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O sucesso da empresa conta com seus funcionários e parceiros, os quais são 

coletivamente responsáveis por alcançar os objetivos necessários. Esses objetivos 

são conscientemente traçados como a base indispensável e fundamental para 

garantir sucesso. A empresa só pode ser forte e assegurar um futuro próspero e bem 

sucedido se esses objetivos forem alcançados. 

3. POLITICA DO SISTEMA QSMS 

Garantir resultados confiáveis com o uso correto dos recursos: humanos, naturais e 

financeiros 

4. OBJETIVOS DE QSMS 

Sucesso contínuo no mercado só pode ser esperado se nós alcançarmos os 

objetivos de qualidade e ambientais: 

• Respeitar o Código de Conduta e ética nas relações; 

• Assegurar operações que garanta a integridade física e material das partes; 

• Fornecer produtos e serviços de qualidade; 

• Oferecer preços fiáveis e rentáveis ao mercado; 

• Agregar valor ao trabalho de maneira mais eficiente; 

• Assegurar o menor impacto possível ao meio ambiente. 

Esses fatores de sucesso são mutuamente dependentes. No entanto, o fator mais 

importante é a QUALIDADE, pois não pode ser compensada pelos outros fatores. 

O objetivo para "garantir o menor impacto possível ao meio ambiente" requer que os  

produtos e serviços sejam eficientes e inofensivos ao meio ambiente. Este objetivo 

não só significa entregar “mais com menos com menos energia”, como também 

precisamos minimizar o uso de recursos naturais durante as operações, vendas e 

serviços. 
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5. APLICACAO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE QSMS 

Na matriz, localizado na Serra-ES, Alterosa, Rua Manaus, 931 – 29167-019   

Os procedimentos QSMS estão 

divididos em  processos. 

Cada processo contém, assim como 

documentos e outros recursos 

aplicáveis, descrevem a seqüência 

que as atividades de qualidade 

necessárias são implementadas pelo 

funcionário executor. 

 

 

5.1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS –  

Responsabilidade do Gerenciamento 

Os processos administrativos descrevem como o gerenciamento da GERALMAQ, 

controla e gerencia a empresa, como são projetados os níveis de pessoal 

requeridos e como o cumprimento da lei é garantido. 

Isso é alcançado implementando o Sistema QSMS, melhorando constantemente 

o sistema e assegurando a efetividade do mesmo através da disponibilidade dos 

recursos necessários. Verificações regulares devem ser realizadas para garantir 

que o trabalho esteja sendo executado de acordo com as Instruções de Trabalho 

e que os objetivos de qualidade, ambientais e segurança e saúde sejam 

alcançados. 

As auditorias internas de qualidade são feitas regularmente. Os resultados das 

auditorias internas, retornos dos clientes, avaliação de estatísticas, ações 

preventivas e corretivas, são avaliados pelo gerenciamento com relação a: 

• Conveniência, 

• Adequação e 

• Efetividade. 
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Os resultados da Revisão Administrativa levam a medidas para melhorar os 

procedimentos, produtos e serviços, além de minimizar o uso de recursos 

naturais. 

Os contatos dos funcionários são os Diretores e representantes QSMS indicados, 

que são responsáveis por garantir que: 

• As estipulações da Política de QSMS sejam aplicadas; 

• Os objetivos de qualidade, ambientais, segurança e saude sejam 

compreendidos, observados e implementados em todos os níveis da 

empresa, oferecendo as condições necessárias; 

• Os processos sejam executados de acordo com as instruções e  

• Todas as melhorias necessárias para o sistema sejam implementadas. 

Os departamentos individuais reportam ao Representante do QSMS que é 

independente de qualquer departamento e que é diretamente responsável pelo 

gerenciamento corporativo. 

 

5.2 PROCESOS DE APOIO – Gerenciamento de Recursos 

O processo de apoio descreve como os recursos necessários são determinados 

e fornecidos para: 

- Realizar o  trabalho,  o mais efetivamente possível 

e 

- Garantir que os produtos e serviços ofereçam a 

máxima satisfação do cliente. 

Todos os dados usados na empresa devem ser 

continuamente atualizados. Isso inclui 

procedimentos para registrar, criar, modificar e 

liberar listas de peças, planos de trabalho, registros 

de materiais, registros de clientes, registros de 

pessoal e tempos de estudos. Todos os dados usados são inseridos em sistemas 

especificos. 
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Todos os documentos devem ser verificados antes de sua liberação e devem 

estar disponíveis para todos os departamentos envolvidos. Os registros dos 

resultados das verificações devem ser mantidos. Todos os registros devem ser 

legíveis, fáceis de identificar e de acessar a qualquer hora. 

O processo de Administração de documentos e arquivos define como criar/alterar 

documentos internos e descreve como obter e administrar documentos externos 

(Notas de entrega, certificados). 

Para assegurar que os funcionários sejam qualificados para realizar os seus 

trabalhos e cumprir com os requerimentos atuais, deve se acessar os 

treinamentos necessários e oferecê-lo de acordo. Gerenciamento de Recursos 

Humanos comprime os principais processos: planejamento de pessoal, 

recrutamento, e desenvolvimento. 

Para verificar se a qualidade atual dos produtos e serviços estão de acordo com 

o resultado dos procedimentos de inspeção, devemos realizar inspeções 

periódicas nos nossos equipamentos de inspeção e reparar ou substituir quando 

for necessário. 

Processos pertinentes aos reparos e manutenção do prédio, maquinário e vários 

equipamentos, assim como medidas de preparação, monitoração e inspeção de 

equipamentos, podem ser encontrados em "Planejamento e Controle de 

Manutenção". 

Compras de produtos devem seguir requerimentos específicos com relação ao 

tipo, material, design, grau e etc. A qualidade de todas as partes dos produtos e 

serviço, que passam pela empresa, deve ser sempre garantida. 

O processo de compra estratégica inclui a procura de matérias primas e peças, 

seleção e avaliação de fornecedores / vendedores. 

Antes dos produtos e serviços, serem desenvolvidos e produzidos, devem ser 

assegurados que todos os requerimentos legais e oficiais sejam completamente 

avaliados; isso inclui requerimentos com relação a entrega, atividades pós 

vendas e intenção de uso. 
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O processo de negócios de Marketing inclui os processos principais de 

observação de mercado, determinação da linha do produto, preço e distribuição, 

apresentação no mercado, criação de publicação de materiais de vendas e 

manutenção do contato com o cliente. 

 

5.3 PROCESSOS ESSENCIAIS - Realização do Produto 

Nossa definição de processos essenciais refere-se a todos os processos de 

"ponta a ponta" que representam a nossa competência essencial. Os processos 

de negócios incluem o desenvolvimento de produtos, cumprimento de várias 

exigências de clientes e procedimentos de serviços aos clientes. 

Desenvolvimento do produto e serviço especifica o processo de desenvolver 

novos produtos, processos ou serviços e modificar existentes. Isso inclui 

processos para o planejamento e controle do desenvolvimento do produto, 

determinação e documentação dos requerimentos do produto, preparação, 

avaliação e comparação dos resultados com especificações e, finalmente, 

avaliação com relação a eficiência do produto para uma aplicação específica ou 

necessidade. 

Antes de submeter uma proposta ou aceitar um pedido, devemos estar certos 

que temos condições de cumprir com todas as obrigações contratuais envolvidas. 

Os procedimentos de trabalho e inspeções na fabricação, montagem e entregas 

devem ser planejados e estabelecidos para que a produção ou serviço, seja 

sempre feita sob condições controladas. 

Nos processos de negócios de Marketing, Logística e uso do Produto e Serviço,  

descrevemos como atendemos várias exigências de clientes. Nesses processos  

detalhamos como determinamos as necessidades dos clientes, apresentamos as 

propostas, verificamos e salvamos as entradas de pedidos, monitoramos prazos, 

modificamos os produtos e/ou serviço para se adequar aos desejos especiais dos 

clientes, programamos e preparamos materiais, planejamos e controlamos o bom 

uso dos equipamentos locados, controlamos produtos fornecidos pelos clientes e 

selecionamos planos e transporte dos produtos. 
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Os serviços que oferecemos devem cumprir com os requerimentos padrão e 

satisfazer o cliente totalmente. Nós devemos manter os registros dos serviços da 

mesma maneira que nós mantemos os registros dos nossos produtos. 

Os processos de 

negócios de Serviços ao 

Cliente descrevem o 

funcionamento do nosso 

departamento de 

serviços. 

Explica como nossos 

técnicos de serviços 

devem responder e 

retificar algum defeito e 

como proceder durante 

as manutenções. 

Descreve os processos de garantia, ensina a lidar com contratos de serviços e 

mostrar produtos através dos nossos catálogo. 

 

5.4 MEDIDAS, ANALISES E MELHORIAS 

A categoria “Medidas, Análises e Melhorias” inclui processos corporativos que 

descrevem como inspecionamos a qualidade dos produtos e serviços e como  

asseguramos e continuamente melhoramos a qualidade dos procedimentos 

internos. Finalmente, descreve as atividades de marketing com o objetivo de 

medir e aumentar o nível de satisfação do cliente. 

Todos os procedimentos de inspeção para entrada de produtos, durante a 

produção e durante a aceitação final, devem ser seguidos de acordo com as 

instruções escritas e atuais para assegurar que os produtos e serviços, estejam 

conforme os requerimentos de qualidade. A situação dos produtos (inspecionado, 

liberado ou rejeitado) está indicada através de etiquetas adequadas. Partes 

defeituosas devem ser lidadas de modo a prevenir que sejam encaminhadas 

inadvertidamente. 
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Nós garantimos qualidade do produto e serviço ao planejar as verificações 

necessárias de acordo com o critério pré-determinado, inspecionando as partes 

produzidas, montagem e sistemas completos de acordo com as instruções de 

inspeção e também, removendo produtos em desacordo em campo ou no pátio, 

reparando-os e verificando as causas de estarem em desacordo. 

 

Para prevenir a repetição de erros, 

esses produtos ou serviços não 

devem ser simplesmente tratados 

individualmente, mas as causas 

devem ser detectadas e retificadas 

para prevenir recorrências. 

 

Nós garantimos qualidade no processo através de análises estatísticas de 

nossos dados e implementação de ações corretivas e preventivas. 

Os métodos devem ser determinados para que a empresa possa verificar se as 

exigências do cliente foram totalmente atendidas. 

Finalmente, no processo de negócios sobre acessar a satisfação do cliente, nós 

verificamos as reclamações, implementamos e avaliamos pesquisas com os 

clientes. 
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5.5 A NOSSO PORTIFOLIO DE SERVICOS SÃO: 

Locação: Compressores de Ar a Diesel e Elétrico, Carreta de Perfuração, 

Rompedores e Perfuratriz 

 

Assistência Técnica aos nossos clientes 24hs; 

 

Demolição de Concretos em Geral ; 

Demolição Predial ; 

Desmonte de Rochas Frio ou c/ Explosivos; 

Serração de Sapatas; 

Arrasamento de Estacas; 

Serração de rocha ; 

Sopro de formas ; 

Ar para processos Manutenção Industrial; 

Escravagem 
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A reputação da GERALMAQ se deve a alta eficiência e confiabilidade de seus 

produtos e a qualidade dos seus serviços. O crescimento contínuo acima da 

média e a expansão da nossa empresa podem ser atribuídos em grande escala, 

ao espírito inovador, padrões de alta qualidade e dedicação dos nossos 

funcionários. Nosso sucesso é também atribuído a educação dos nossos 

funcionários internos, que se beneficiam de oportunidades de treinamentos que 

ajudam a manter e expandir os seus níveis de especializações. Nossa empresa 

foi fundada em 1978 e é administrada por uma equipe multifuncional. 

A GERALMAQ se destaca como um líder regional em inovação e independência 

financeira. 

 


