


































































VIl - POLÍTICA DE QUALIDADE ~~~ 

POLÍTICA DA QUALIDADE 
Prestar serviços voltados para a medicina prevent iva, CHECK-UPS médicos, em um ambiente diferenciado, 
at endendo às expect ativas e aos req uisitos dos clientes, garant indo sua f idelização, cumprindo às no rmas 
lega is e legislação em vigor, exercendo pad rões de gest~o que g<Ha ntam a excelênc ia, qualif icando nossa 

forç<l de trab<l lho e atuando n<l melhoria co ntinua dos nossos processos. 

Obietivos da qualidade Indicador 

Atender os clientes em 
Satisfação do 

relaçao a qualidade dos 
C liente 

serviços 

Satisfação do 

Promover o bem-estar e o Funcionário 

contínuo aprimoramento 

humano e profissional dos 

seus funcionários 
Treinamento 

Promover melhoria contínua 

no sistema de gestao da Melhoria 

qualidade como ferramentas de Processos 

para fazer sempre o melhor 

Eficácia 

Comercial 

Fonte 

Pesquisa 

Satisfação do 

Cliente 

Pesquisa de 

Satisfação 

PAT 

Fórmula de 
apuração 

Clientes que 

indicam a Med-

Rio a um amigo. 

Questionário. 

No de 

Concordo I 
No de pesquisa 

respondida 

No de Horas de 

treinamento 

Quantidade 

Planos de Ação de melhoria 

implantada 

Comercial 

Período -
Anual => 95% 

Anual => 70% 

Semestra l => 60h 

Semestre => 2 
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MANTER O BOM RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES , ATENDER ÀS SUAS DEMANDAS PARA GARANTIR A FIDELIZAÇÃO
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