POLÍTICA DE QUALIDADE

A missão da Grifols Brasil Ltda. é contribuir para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas através da fabricação,
importação e comercialização de medicamentos e produtos para saúde, proporcionando qualidade, segurança e
eficácia.
Para isso, Grifols Brasil Ltda. deve garantir sempre que seus produtos cumpram com os requisitos da legislação
nacional e internacional aplicável, dentre os quais se destacam os Padrões de Fabricação Adequada, complementados
por seus próprios padrões de qualidade.
Grifols Brasil Ltda. integra a qualidade na estratégia global da Companhia, para que seus produtos e serviços sejam
reconhecidos e valorizados no mercado, satisfazendo as necessidades do cliente.
Nosso compromisso com a qualidade é caracterizado por:
- Promover o conhecimento e a participação no Sistema de Qualidade de todas as pessoas que compõem a
Empresa, bem como a observação da ética estabelecida.
- Incentivar a alocação de recursos humanos e técnicos adequados.
- Trabalhar com segurança para evitar riscos, e de forma confiável e eficaz, para garantir resultados corretos.
- Melhorar a rentabilidade dos recursos utilizados.
Estes objetivos de qualidade, segurança e eficácia devem ser realizados independentemente das pressões
econômicas do mercado.
Promover efetivamente estes objetivos, a fim de alcançar “inovação e melhoria contínua de produtos, de serviços
e da organização“, é o objetivo da nossa Política de Qualidade. v01
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QUALITY POLICY

Grifols Brasil’s mission is to contribute to improving people‘s health and well-being by manufacturing, importing and
commercializing medicines and health products while providing quality, safety and efficacy.
For this, Grifols Brasil Ltda. must always ensure that the products comply with the requirements of applicable national
and international legislation, among which are highlighted the Adequate Manufacturing Standards, complemented
by their own quality standards.
Grifols Brasil Ltda. integrates quality into the Company‘s global strategy so that its products and services are
recognized and valued in the market, satisfying the needs of the customer.
Our commitment to quality is characterized by:
- Promote the knowledge and participation in the Quality System of all people that compose the Company, as well
as the observation of established ethics.
- Encourage the allocation of adequate human and technical resources.
- Work safely to avoid risks, reliably and effectively, to ensure correct results.
- Improve the profitability of the resources used.
These quality, safety and efficacy objectives must be realized independently of the economic pressures of the
market.
Effectively promoting these objectives in order to achieve “innovation and continuous improvement of products,
services and organization“ is the objective of our Quality Policy. v01
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