
 A Philip Morris Brasil está comprometida em oferecer um portfólio de produtos competitivo e de 
alta qualidade para adultos fumantes. Nosso sucesso é medido pelo nível de satisfação de nossos 
clientes, acionistas, reguladores, parceiros de negócios e funcionários.
 Esforçamo-nos para atingir a excelência em qualidade por meio de transparência em tudo o que 
fazemos. Estamos comprometidos a manter uma cultura de qualidade e sua divulgação, obtidas com 
o apoio de sistemas e de processos adequados. Incentivamos comportamentos focados em qualidade e 
garantimos decisões baseadas no melhor para a qualidade dos produtos e para as expectativas dos 
adultos fumantes. Operamos com sustentabilidade e integridade em tudo o que fazemos

Nossos princípios, como parte do compromisso com a qualidade:

• Ênfase na liderança:
Promovemos uma cultura de qualidade, incentivando um ambiente de transparência, colaboração e 
responsabilização alinhado a nossos valores e comportamentos corporativos;

• Apropriação da qualidade:
Espera-se que cada funcionário apoie a aderência a todos os aspectos de nossos processos e 
serviços e da qualidade dos produtos. Todos são responsáveis por garantir a observância a 
todas as normas de qualidade internas e externas, incentivando os funcionários a vivenciar a 
qualidade em todas as suas ações.

• Empoderamento aos funcionários:
Os funcionários têm o poder de buscar oportunidades de melhoria contínua dos processos a fim 
de garantir a qualidade de nossos produtos, evitar problemas de qualidade e eliminar defeitos de 
qualidade que possam chegar a nossos consumidores adultos.

• Foco no consumidor:
Buscar processos de serviço orientados ao consumidor para compreender suas necessidades 
fundamentais e de melhoria contínua. Estes são elementos fundamentais para garantir que a 
qualidade está embutida na forma como desenhamos, desenvolvemos, fabricamos, modificamos 
e comercializamos nossos produtos.

Por que é importante para a PMI?

 A PMI dedica-se a determinar e a alcançar padrões de alta qualidade para seus produtos por meio 
da aplicação de Sistemas de Controle alinhados à família de normas ISO 9000 de controle de qualidade. 
Continuamente avaliamos e monitoramos a qualidade de tudo o que fazemos, a fim de atender às 
expectativas dos consumidores adultos e de garantir a integridade dos produtos, bem como para proteger 
a reputação e os negócios da PMI como uma Companhia líder mundial em bens de consumo.

POLÍTICA DA QUALIDADE
Fazer certo, toda vez, é como abordamos as necessidades

presentes e futuras dos consumidores.

Este documento é uma tradução Inglês-Português da Política e Prática PMI-30, contexto onde a Philip Morris Brasil está inserida. 
Documento original e em inglês pode ser acessado via intranet na Plataforma P&P. 
Dono do documento: Vice Presidente de Qualidade - Operações PMI.
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