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Introdução

Atender eficazmente aos requisitos e expectativas das partes interessadas constitui um desafio
para as organizações em um ambiente de negócios complexo e em constantes mudanças e
evoluções.

Alcançar esse objetivo requer que as organizações se reorganizem e adotem estratégias que
promovam a melhoria contínua, inovação e mudanças de paradigmas.

A Montreal estabelece a presente Política a fim de garantir a orientação, princípios, diretrizes e apoio
para a Qualidade em acordo com os requisitos, estratégias dos negócios e com as legislações e
regulamentações aplicáveis.

Conceitos

Sistema de Gestão da Qualidade: é um conjunto de processos planejados, estabelecidos e mantidos 
para garantir a qualidade dos serviços e produtos, em acordo com os requisitos aplicáveis.

Política da Qualidade

Oferecer aos nossos clientes a excelência na prestação dos serviços viabilizando a implementação
de soluções inovadoras que integrem os avanços tecnológicos aos produtos e serviços, assegurar o
atendimento dos requisitos aplicáveis e manter o comprometimento para com a melhoria contínua e
eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

Objetivos da Qualidade

Os objetivos da Qualidade são estabelecidos e assegurados na estratégia do Sistema de Gestão da
Qualidade e continuamente são monitorados para garantir a eficácia e que os resultados
pretendidos sejam alcançados.

Diretrizes da Qualidade

O compromisso com a excelência na prestação dos serviços e na oferta de soluções que gerem
valor aos negócios, refletem o propósito da organização e reafirmam o seu comprometimento com
a melhoria contínua de seu Sistema de Gestão da Qualidade e com o atendimento dos requisitos
legais, regulamentares, contratuais e normativos aplicáveis, bem como atendem aos requisitos
das partes interessadas.

Controles para a garantir a Qualidade devem ser estabelecidos a partir do processo contínuo de
Gestão de Riscos e Oportunidades e, um conjunto de procedimentos específicos e complementares 
às definições desta Política é mantido, de modo a prover a adequada implementação dos
processos e atendimento aos objetivos da Qualidade e aos requisitos aplicáveis.
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Uma estrutura de gerenciamento e administração do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser
mantida com atribuições para implementar e controlar os processos e operações desta organização
garantindo o atendimento dos objetivos da Qualidade.

Quaisquer incidentes de violação da Qualidade ou indícios de irregularidades no cumprimento das
determinações desta Política e seus documentos associados devem ser comunicadas
imediatamente ao Comitê de Gestão, para apuração dos fatos, encaminhamento de tratativas e
aprimoramento dos controles.

Ações e estratégias para garantir a qualidade devem ser levadas em consideração na
implementação da Gestão de Continuidade dos Negócios em um nível aceitável que minimize os
impactos em situações adversas e garanta os requisitos mínimos para a prestação dos serviços.

O atendimento aos requisitos aplicáveis, princípios e diretrizes corporativas deve ser assegurado
na contratação de serviços de terceirizados. Onde existir a participação de terceiros, a organização
deve determinar e executar processos de gerenciamento e monitoramento, para garantir que todas
as diretrizes estabelecidas sejam atendidas.

Responsabilidades

As responsabilidades e papéis para o Sistema de Gestão devem ser definidas e atribuídas em
conformidade com o contexto da organização e a estratégia do Sistema de Gestão da Qualidade,
com as políticas de qualidade e com os requisitos dos clientes.

O Comitê de Gestão é responsável por estabelecer, através da definição de um conjunto de políticas
complementares, práticas, processos, procedimentos e controles os mecanismos e as estratégias
para a Qualidade, garantindo que essa Política e seus objetivos sejam cumpridos.

Todas as determinações desta Política e seus documentos associados devem ser cumpridas por
todos que atuam em nome desta organização, em diversos níveis e em compatibilidade com as
necessidades de suas funções e atribuições de responsabilidades.

De acordo com seus papéis e funções todos na organização e terceiros que atuem em seu nome tem
compromisso para com a Qualidade e suas atribuições de responsabilidades são estabelecidas na
implementação dos processos e controles.

Definições Gerais

Esta Política é estabelecida e aprovada pela alta direção da Montreal e está válida a partir da data de
sua aprovação. Sua distribuição é irrestrita e a mesma está disponível para consulta nos canais de
comunicação da organização, tanto para o público interno quanto para o público externo.

Em intervalos planejados (pelo menos uma vez por ano) ou por ocasião de mudanças significativas
esta Política é analisada criticamente para assegurar sua adequação, contínua pertinência e eficácia.
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