
   
Gerência de Controles Internos KOFBR 

 

Procedimento Operacional Padrão PO OPE MA 052020 

 

Política Integrada de QSE 
 

Data: 03/09/2020 

 
 

Página 1 de 2 

 

1. Apresentação e Objetivo 

Estabelecer a política de QSE KOF BR que seja apropriada ao propósito de QSE e ao contexto 

da organização.  

2. Abrangência 

Este procedimento se aplica a toda operação KOF BR: Coca-cola FEMSA Brasil. 

3. Definições 

O que integra o QSE: 

 Q – Quality = Qualidade e Segurança dos alimentos 

 S – Safety = Segurança e Saúde 

 E – Enviroment = Meio Ambiente e Energia 

 

4. Diretrizes 

O QSE está alinhado com os temas estratégicos da companhia, estando convergente com o 

Bussines Plan e interagindo como um dos suportes para a evolução cultural FEMSA, declarada 

através dos elementos do DNA KOF. 

POLÍTICA QSE 

A Coca-Cola Femsa Brasil, com atuação nacional no setor de bebidas, busca a satisfação de seus 

clientes e consumidores, colaboradores, acionistas e comunidade, através da melhoria contínua e 

da Gestão QSE, oferecendo produtos com qualidade e seguros para o consumo, por meio da 

disponibilização de informações e recursos, do desenvolvimento de competências e do atendimento 

aos requisitos legais e outros. 

Buscamos por projetos e aquisições de sistemas mais eficientes que consideram a melhoria do 

desempenho hídrico e energético, protegendo o meio ambiente e reduzindo os impactos ambientais 

com foco no uso de água e energia. 

Promovemos um ambiente de trabalho participativo aos colaboradores com gestão dos perigos e 

riscos para redução dos acidentes e doenças do trabalho, a fim de garantir a integridade física e 

mental dos funcionários e terceiros. 

Responsabilidades 

RESPONSÁVEL ATIVIDADE 

QSE Corporativo 
1. Revisar e Manter a política de QSE alinhada as normas ABNT 

que a Coca-cola Femsa é certificada; 

2. Definir junto a comunicação interna layout;  

3. Garantir implementação   

QSE local 
1. Construir plano local de divulgação da política 

Plantas 
1. Disponibilizar a política as partes interessadas, colaboradores 
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2. Comunicar, entender e aplicada por todos os cargos e funções da 

unidade; 

 

Unidades operativas 
1. Disponibilizar a política as partes interessadas, colaboradores 

2. Comunicar, entender e aplicada por todos os cargos e funções da 

unidade; 

 

5. Aprovação 

Este procedimento foi revisado e aprovado pela Gerência Corporativa de Qualidade, Meio Ambiente 
e Segurança. 
 

6. Disposição Geral 

É de responsabilidade das áreas envolvidas no processo comunicar a área de Controles Internos 
sobre quaisquer alterações no processo. 
 
As exceções ao estabelecido nesse procedimento operacional padrão, bem como eventuais casos 
omissos, devem ser avaliadas e aprovadas pela Gerência Corporativa de Qualidade, Meio Ambiente 
e Segurança. 
 

___________________________________ 
Gilberto Carlos de Souza 

Gerente de QSE 
 


