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POLÍTICA DA QUALIDADE 

 

1. Objetivo 

 

Esta Política visa estabelecer os princípios e responsabilidades do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) da Conectcar, que tem como objetivo direcionar a Conectcar no 

cumprimento de seus propósitos da qualidade, conforme estratégia, contexto e propósito da 

companhia e requisitos das partes envolvidas. 

O SGQ é parte integrante do SGI (Sistema de Gestão Integrada da Qualidade e Segurança 

da Informação), aderente aos requisitos das Normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013. 

O SGI é o conjunto de processos e atividades pelas quais a Conectcar identifica seus objetivos 

de qualidade e segurança da informação, e determina recursos e processos necessários para 

alcançar estes objetivos, cumprindo requisitos da qualidade e diretrizes de governança 

adotadas pela ConectCar. 

As Certificações ISO atestam que nosso SGI está comprometido com a qualidade e 

segurança de nossos produtos e serviços. 

 

 

2. Público-alvo 

 

Esta Política aplica-se a todos os colaboradores da ConectCar.  

Consultores contratados, parceiros e prestadores de serviços terceirizados podem ser 

contratualmente requeridos a cumprir com esta Política. 

 

 

3. Propósito, Visão e Missão da ConectCar 

 

PROPÓSITO 

O propósito ConectCar é prestar aos seus clientes o melhor serviço de meio de pagamento 

eletrônico de mobilidade, atuando na abertura de cancelas de pedágios e estacionamentos, 

encantando seus clientes e agindo de forma eficiente, criativa e colaborativa, através de 

processos pautados em ética e qualidade, fazendo a diferença na vida das pessoas e na 

sustentabilidade do negócio. 

 

MISSÃO 

 

Conectamos tecnologias e dados para simplificar o ir e vir das pessoas. 

 

VISÃO 

 

Melhorar a circulação para que todos se conectem mais. 

 

 



 

2 

 

4. Princípios da Qualidade 

 

Os princípios da qualidade da ConectCar são:  

 

a. Satisfação de nossos clientes: trabalhando para entregar o melhor serviço de 

mobilidade eletrônica; 

 

b. Qualidade dos nossos serviços: monitorando e atuando na prestação de serviços de 

passagens de nossos clientes em nossa Rede de Aceitação; 

 

c. Melhoria contínua de nossos processos: apoiando a operação para atingir seus 

objetivos, atualizando a documentação do SGQ, realizando Auditorias Internas e 

Externas ISO e atuando nas Não Conformidades até sua solução; 

 

d. Decisões baseadas em dados: monitorando consistentemente indicadores para 

melhorar a eficiência operacional e traduzir dados em ações e direcionamentos 

práticos através da metodologia ágil; 

 

e. Relações humanas: gerindo os relacionamentos de forma a garantir o melhor serviço 

ao cliente através de comunicação transparente entre liderança, colaboradores e 

parceiros de negócio; 

 

f. Alinhamento ao propósito e contexto da organização, e aos requisitos legais, 

regulatórios, dos clientes e demais partes envolvidas no negócio da empresa: 

assegurar que os produtos e serviços oferecidos estão aderentes aos ambientes 

interno e externo. 
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