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POLÍTICA DE QUALIDADE 

Valência, 14 de Julho de 2021 

LOGIFRUIT IBERIA, S.L.U.é uma empresa privada, fundada em 1996, que centra a sua atividade na 

lavagem, higienização, classificação, armazenamento e aluguer de embalagens de plástico 

reutilizáveis, cumprindo plenamente os requisitos dos seus clientes com produtos e serviços de alta 

qualidade e assegurando sempre a protecção do ambiente e a prevenção da poluição. 

A empresa LOGIFRUIT IBERIA, S.L.U.está empenhada em trabalhar diariamente para cumprir a 

legislação em vigor e melhorar continuamente a qualidade dos seus produtos e serviços. 

Concebendo a excelência como objetivo, a nossa equipa altamente qualificada e dedicada é, sem 

dúvida, a chave do nosso trabalho, já que sem ela seria impossível alcançar os objetivos de Qualidade. 

Graças a ela, podemos dar aos nossos clientes, fornecedores e outras partes interessadas o serviço e 

atendimento que precisam em todos os momentos, satisfazendo as suas necessidades, para que, na 

hora de obtermos soluções adequadas às necessidades que surjam, encontrem uma resposta rápida e 

flexível na nossa empresa. 

Para tal, é necessário assegurar: 

• O compromisso da Direção com esta política, evidenciando através de seu envolvimento 

direto no projeto e de uma adequada contribuição de meios, estabelecendo prioridades de 

acordo com as regras de ouro, ou seja, a Segurança Alimentar, a Qualidade (COLORS), 

Simpatia, Serviço, Preço e Benefício. 

• O compromisso da empresa para com a melhoria contínua dos serviços e processos através 

da definição de objetivos e metas resulta do envolvimento do pessoal e de uma comunicação 

fluída com fornecedores, clientes e outras partes interessadas. 

• Todos os membros da organização se sentem motivados e envolvidos, tanto individualmente 

como coletivamente. 

De igual modo, o objetivo da LOGIFRUIT é conseguir ser uma empresa com um desempenho alto 

e excelente, que produz com AUTOLIDERANÇA (Responsabilidade), LIDERANÇA (Diretores 

Líderes), COLORS (linha de pão), SEGURANÇA, QUALIDADE, SUSTENTABILIDADE, 

FLEXIBILIDADE, PRODUTIVIDADE, E O QUE NÃO FAZER... 

Para isso, devemos ter sempre em mente aos cinco componentes: 

• Clientes 

• Colaboradores 

• Fornecedores 

• Sociedade 

• Capital 

Agradecendo antecipadamente a vossa colaboração e não duvidando da vossa entrega ao projeto. 

Atentamente; 


