
POLÍTICA DE QUALIDADE GLOBAL 

Para a Pirelli, a Qualidade é um valor fundamental que abrange todos os processos, departamentos 

e pessoas. Além disso, a Pirelli considera a Qualidade a base da sua estratégia para o 

desenvolvimento de pneus e serviços de ponta, capazes de atender às necessidades de 

mobilidade e especificidades do consumidor final (estratégia High Value). Para assegurar tal valor 

e estratégia, empenha-se com: 

 a proteção da saúde, segurança e bem-estar das pessoas no local de trabalho, e ao longo da 
cadeia de suprimentos; 

 a salvaguarda do meio ambiente durante todo o ciclo de vida do produto; 

 a antecipação, satisfação e foco para superar as diferentes expectativas dos Stakeholders 

internos e externos, globalmente, beneficiando-se do alto nível de habilidades e 

profissionalismo das pessoas; 

 a segurança, confiabilidade e alta performance dos produtos e serviços oferecidos, em 

conformidade com as normas vigentes e os mais avançados padrões nacionais e internacionais, 

garantindo o alinhamento contínuo dos processos da empresa com os requisitos de Qualidade 

(ISO 9001 e IATF 16949 -setor automotivo-); 

 a identificação, prevenção e gestão dos diferentes tipos de riscos, tanto nos processos da 

empresa quanto em toda a cadeia de valor, e na capacidade de aproveitar oportunidades de 

desenvolvimento; 

 a evolução contínua e a inovação de produtos, serviços, processos e sistemas com vistas à 

excelência e garantia de uma experiência perfeita para o cliente; 

 a difusão da cultura corporativa, voltada para a Qualidade, inclusão e ética, para a comunidade 

interna e externa (Stakeholders) por meio de diálogo constante e direcionado, comunicação, 

motivação e treinamento; 

 respostas rápidas e colaboração com seus clientes e fornecedores com o objetivo de gerar 

valor de maneira compartilhada. 

Os padrões de Qualidade do Grupo Pirelli são implementados por meio do monitoramento de 

objetivos quantitativos e qualitativos estabelecidos com vistas à melhoria contínua e através da 

digitalização dos processos da empresa para melhorar sua eficiência e segurança. 

A Alta Direção desempenha um papel estratégico na implementação integral desta Política, 

disponibilizando-a a todos os Stakeholders e garantindo a mais ampla disseminação, envolvendo-

os em iniciativas específicas de comunicação e/ou treinamento, sob a supervisão constante do 

Departamento de Qualidade do Grupo. 

A Pirelli fornece aos seus Stakeholders um canal ("Política de Denúncia") dedicado à comunicação, 

inclusive anonimamente, de quaisquer situações que violem esta Política. 
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