CARTA DO PRESIDENTE
Estimado empresário brasileiro,
É um prazer poder cumprimentá-lo e voltar a encontrá-lo nesta edição do Brasil Quality
Summit 2017, o encontro empresarial mais importantes do país em sua 10ª edição, que
se será realizada no próximo dia 12 de maio na cidade de São Paulo, onde
compartilharemos experiências e alianças estratégicas. Também será reconhecido o
trabalho dos líderes empresariais e a gestão das empresas que tenham se destacado
durante o ano.
Nas seguintes páginas, você encontrará informações sobre nossa organização e as razões
para formar parte de uma rede empresarial que integra mais de 3000 instituições e
empresas em 19 países da região.
Para a Latin American Quality Institute, é essencial incorporar em nossos Summits
informação atual, relevante e de tendência mundial para nossa rede de membros, que
se caracteriza por estar sempre na expectativa de novos conceitos, conhecimentos e
tendências que possam ser implantadas dentro de suas organizações e para o bem
comum das sociedades onde exercem suas funções. Agora, as empresas mostram
preocupação de gerar novas ideias de negócios que ajudem a fomentar uma economia
global que gere lucros e o retorno do investimento em menos tempo que na forma
tradicional, já que ganhamos esse tempo investido em capacitação constante, zelando,
ao mesmo tempo, pela produção das empresas sem que estas se vejam prejudicadas pela
aprendizagem, a qual deve se instituir como um ativo a mais da organização.
Como podemos zelar pela Reputação Corporativa? Como conseguir a Qualidade Total?
A Reputação Corporativa é um conceito que tem relação com o desempenho das
empresas e sua vinculação com os stakeholders. Por isso, essa concepção deve estar
presente em toda a organização dos colaboradores ou equipe de produção, passando
pelas áreas administrativas e diretores. Por esse motivo, é dever de todos cuidar e zelar
pela boa Reputação Corporativa da empresa, considerando a diferença entre a imagem
e a reputação da companhia.
Embora sejam temas diferentes, a Reputação Corporativa tem um caráter estrutural
projetado na identidade corporativa, gerando valor, o comportamento é reconhecido e
existe uma avaliação rigorosa para mantê-la, devendo-se ter conhecimento de suas
categorias de análise, admitidas desde a axiologia, passando pelos valores, pela ética e
pela Responsabilidade Social das organizações.
Também não podemos deixar de mencionar a Qualidade Total, que é a matriz da
ideologia da Latin American Quality Institute, e deve estar presente em todo momento,
desde que realizamos ou fabricamos nossos produtos, até que este chegue às mãos de
nossos clientes finais e possamos dar seguimento, satisfazendo sorte necessidade.
Não esquecer que não só somos uma empresa que vende ou produz, mas somos
geradores de satisfação, benefícios e estilos de vida, e procuramos melhorar e manter
nossa presença no mercado.

Daniel Maximilian Da Costa
Founder& CEO
Latin American Quality Institute

A Latin American Quality Institute (LAQI) é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada na Cidade
do Panamá, cuja finalidade é fomentar e apoiar a competitividade das empresas e organizações latinoamericanas, promovendo a cultura de Qualidade, Responsabilidade Social, Desenvolvimento Sustentável,
Comércio Justo e Qualidade Educativa, o que se reflete em nossa missão e visão.
A LAQI proporciona inteligência empresarial a mais de 3000 empresas na região, através da metodologia do
LAEM que formam o conceito de Responsabilidade Total. Nossa revista Quality Magazine, líder em negócios
responsáveis e em qualidade, contém também relatórios de pesquisas inovadoras. Nossas conferências são
amplamente reconhecidas como as melhores no campo da Qualidade Total, da Responsabilidade Empresarial
e do Desenvolvimento Sustentável.

Missão
A Qualidade é a nossa missão.
Desempenhar um papel de destaque em estabelecer e sustentar uma infraestrutura
regional da qualidade que ressalte a competitividade do sistema econômico latino‐
americano.
Elevar o compromisso com a gestão da qualidade total nas organizações latino‐
americanas, oferecendo às mesmas as ferramentas necessárias para alcançar este
objetivo e reconhecendo‐as com o propósito de motivar estas organizações a seguir neste
caminho.

Visão
Ser o veículo de Qualidade que contribui com a competitividade global da economia
latino‐americana e de todo o continente.
Chegar a cada lugar da América Latina levando conosco os conhecimentos da nossa
equipe, assim como as experiências de sucesso de nossos membros para, através do
compromisso com a qualidade, destacar nossa região ante as demais nações do mundo.

Latin American
Excellence Model PILAR DO NOSSA ORGANIZAÇÃO
LAEM

No ano de 2001, iniciamos este projeto de Responsabilidade Total em toda a região, a nossas empresas
membros oferecemos um modelo de organização que promove ações apoiadas em boas práticas
corporativas, melhoria contínua de processos e Responsabilidade Social. Todos estes conceitos e sua
aplicação estão incluídos em uma metodologia própria que, na atualidade, recebe o nome de LAEM.
LAEM é um Modelo de Excelência e Gestão elaborado pela LAQI, apoiado nas 40+10 ações promovidas pela
instituição, o qual reúne um conjunto de ações que formam o conceito de Responsabilidade Total.
Os participantes deste Modelo de Excelência estão divididos em três níveis:

Nível 1: Compromisso com a excelência
Este nível está dividido em duas etapas:



Autoavaliação global da organização seguindo os critérios do LAEM. Encontrando as
áreas de melhoria relevantes.
Implementação e desdobramento de um plano de melhoria baseado na
autoavaliação. A empresa apresenta um Compromisso Público por escrito. Certificase este nível por um validador oficial.

Nível 2: Reconhecimento à excelência
A organização está bem administrada e avança para um nível alto de excelência. Baseia-se
no modelo completo do LAEM. Elabora-se a memória, documento que reporta os avanços
da empresa de acordo a seu compromisso com o Modelo de Excelência, a mesma que é
verificada por avaliadores.

Nível 3: Organizações que foram certificadas e condecoradas com o Latin
American Quality Awards
É outorgada uma pontuação que lhes permite comparar-se a outras organizações. O alcance
se aplica a toda a organização. É um Modelo de Gestão Global e esta é sua principal
diferencia, por exemplo, das normativas da família ISO 9000.

Empresas que seguem o nosso
Excellence Model - LAEM
– LAEM
- LAEM

Participantes
Nós, da LAQI, acreditamos na importância da decisão e do compromisso das altas diretivas das organizações.
Sendo assim, o evento é dirigido para os principais executivos das empresas e instituições participantes. Caso
o principal executivo não possa estar presente, recomendamos envie um sucessor direto da Vice-presidência
ou da Direção.
Formato do evento
O encontro tem como objetivo maximizar a relação entre
os participantes. Todos os participantes se sentarão em
mesas de 6 ou 8 líderes empresariais, acadêmicos, da
sociedade civil e do governo.
Logo após a Conferência Principal de cada tema, os
participantes realizarão um debate temático.
Todos os debates do encontro serão realizados sob a regra
do Chatham House. Isto significa que quando uma reunião
- ou parte dela - é convocada sob a Regra do Chatham
House (The "Chatham House Rule"), os participantes têm
o direito de utilizar a informação que recebem, mas não se
pode revelar nem a identidade nem a afiliação de nenhum
outro participante.

Temas do Brazil
Quality Summit 2017 LAEM
O Brazil Quality Summit 2017 desenvolverá temas de interesse empresarial para que nossos
assistentes obtenham ferramentas que os guiem no caminho para a excelência empresarial:

Eixo temático: Reputação Corporativa, Qualidade Total e Geração de Valor nas Empresas

Tema

Duración

Reputação Corporativa, como cuidá-la para que perdure no tempo.
A transcendência da organização é medida com o impacto e conceito da sociedade
respeito a ela, mas implica um trabalho cuidadoso, com metas e objetivos em longo
prazo, que se constroem ao longo tempo. Através do desenvolvimento deste tema,
serão oferecidos conceitos sobre a forma e maneira de cuidar a reputação corporativa
para que as constantes mudanças não afetem a imagem empresarial ou institucional.

90 minutos

Qualidade total, nova visão projetada para 2020.
Os objetivos de desenvolvimento que expõem os organismos internacionais gerem
diversos temas que envolvem as empresas, dentro dos quais é pedido alcançar
qualidade empresarial, levando à prática princípios de responsabilidade social que
lhes permita alcançar a qualidade total, gerando projeções a médio prazo.

90 minutos

Geração de valor nas empresas.
As empresas modernas trabalham constantemente ideias inovadoras que lhes
permitem obter e gerar valor dentro de seus processos de produção com os diversos
fatores internos e externos que possuem. Aqui, abordaremos a importância e as
ferramentas que ajudam a gerar valor nas empresas para cumprir os objetivos que se
expõem.

90 minutos

- 60 minutos de Conferência sobre o tema
- 15 minutos de debates entre participantes
- 15 minutos para conclusões sobre o tema

Para finalizar a sessão acadêmica, um painel com nossos especialistas permitirá alcançar a conclusão
do encontro. Nos dias posteriores ao evento, será desenvolvido um resumo sobre as atividades e
distribuído a toda nossa Rede de Membros.

Prêmio Empresa
Brasileira do Ano 2017LAEM

«Prêmio Empresa Brasileira 2017»
É o reconhecimento empresarial mais importante do Brasil e este ano chega a sua décima edição
consecutiva.
Data: 12 de Maio de 2017
Lugar: Hotel Maksoud Plaza, São Paulo
Horario: 15:00 – 22:00 Vestimenta: Formal

IMPORTANTE
A afiliação à LAQI inclui Direito de Assistência para 2 pessoas ao evento

IMPORTANTE:

BENEFÍCIOS DA
AFILIAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO

BENEFICIOS, MEMBRESÍA Y PARTICIPACIÓN

I.- Modelo de Excelência
A LAQI oferece um Modelo de Excelência a ser seguido por seus membros, denominado LAEM
que formam o modelo de Responsabilidade Total.
Este Modelo de Excelência Empresarial comporta os seguintes temas: Qualidade Total,
Responsabilidade Social empresarial, Desenvolvimento Sustentável, Comércio Justo e Qualidade
Educativa.
II. - Conferências e Debates de Alto Impacto
Conferências de Qualidade e Gestão do Talento, Boas Práticas Empresariais e Inovação são os
temas selecionados para esta edição do Brazil Quality Summit.
Um seleto grupo de Conferencistas e Especialistas foi selecionado para fazer deste um ciclo de
conferências e debates de alto nível.
Os participantes poderão ter acesso a todas as palestras e à documentação oficial dos eventos
através do LAQI Knowledge Center, o centro de capacitação empresarial da Latin American
Quality Institute.
III.- Networking
Aumente sua rede de relacionamentos sendo um Membro Ativo da LAQI. Somos uma poderosa
Rede de Empresários com mais de 2900 empresas afiliadas em 19 países, as quais compartilham
experiências de sucesso e realizam novos negócios.

IV. - A difusão da sua marca no Brasil Quality Summit 2017
A LAQI se empenha anualmente para difundir entre os meios de comunicação da América Latina
as experiências de nossa organização e de nossos membros.
Além disto, editamos mensalmente a Revista Digital líder em temas empresariais, a Quality
Magazine.
Os membros poderão incluir livremente suas publicidades em nossa Quality Magazine quantas
vezes queiram durante o período de seis meses.
Uma reportagem exclusiva será realizada por nossa
equipe de imprensa e publicada em nossa Quality
Magazine, assim como em nosso Portal Web.
Participarão, ainda, da campanha midiática
programada pela LAQI, juntamente com os
principais meios de comunicação brasileiros e
latino‐americanos, numa ação que envolve mais de
50 meios de comunicação, garantindo, desta forma,
uma máxima exposição de nossa organização e
nossos membros.
Em outubro de 2011, a nossa revista Quality
Magazine foi aceita como membro da prestigiosa SII
(Sociedade Interamericana de Imprensa) após um
rigoroso processo de seleção. É importante lembrar
que a SII abriga mais de 1300 meios de comunicação
em todo o continente, como The New York Times,
Washington Post, Reuters, entre outros.
Como mencionamos no parágrafo anterior, nosso encontro contará com a presença de
importantes meios de comunicação, assim como de líderes empresariais e acadêmicos. Sendo
assim, a LAQI oferece uma oportunidade para expor seus banners, catálogos, amostras,
merchandising, entre outros.
Conte com nossa equipe no Panamá para realizar o seguimento correspondente e com nosso
staff no Brasil para apoiá‐lo em suas atividades.

V.- Premiações e Certificações
As Premiações e os Certificados de respaldo às suas operações proporcionarão credibilidade
perante seus colaboradores internos e externos, clientes e fornecedores, posicionando sua
marca de maneira positiva em seu mercado de atuação.

A LAQI possui alianças estratégicas com 38 órgãos localizados nos cinco continentes, o que
permite que nossas certificações sejam reconhecidas em mais de 100 países.
Troféu de Reconhecimento com o título «Empresa Brasileira do Ano 2017» a nome da
empresa ou instituição membro.
Selos de Acreditação em alta resolução, os quais poderão ser divulgados em seu material
gráfico, Website, documentação, etc.
Certificado Internacional que identifica a empresa ou instituição como Membro Ativo da
Latin American Quality Institute.
Certificado Internacional «Brazil Quality Certification», emitido pela LAQI e respaldado por
nossas mais 38 alianças nos 5 continentes.
Certificado Honorífico de «Empresário do Ano 2017» a nome dos principais executivos da
empresa ou instituição membro.
Certificado de «Líder Educacional do Ano 2017» (Certificação para Instituições Educativas) a
nome do reitor ou principal diretor(es) da Instituição Educativa participante.
Esta convenção é exclusiva, intensiva e pessoal, portanto, requer um número limitado de
participantes. Por este motivo, quero convidá‐lo a ter acesso aos benefícios e às ferramentas
projetadas pela LAQI para este importante encontro.

Alianças Estratégicas LAEM
A LAQI possui Alianças Estratégicas com órgãos e organizações nos cinco continentes.

International Taste & Quality Institute – Bruxelas, Bélgica
Organização independente dedicada à cata e promoção de alimentos e bebidas de qualidade em todo o
mundo.

Research Quality Association
Dedicada à investigação nos setores da indústria farmacêutica, agroquímica e química.

The South African Quality Institute – Pretória, África do Sul
Instituto que promove os padrões de qualidade em toda a África do Sul.

New Zealand Business Excellence Foundation
Organização que proporciona um melhor nível de gestão e boas práticas.

Quality and Productivity Society - Pakistán
Promueve los conceptos de Calidad y Productividad, así como sus principios y técnicas.

National Quality Institute - Toronto, Canadá
Comprometida a impulsionar a excelência organizacional através do Canadá.

Dubai Quality Group – Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Centro de excelência que oferece programas para melhorar a qualidade dos serviços.

Iranian Society of Quality Managers – Irã
Reúne pessoas comprometidas com a Qualidade.

Fundación Navarra para a Qualidade – Navarra, Espanha
Difunde a cultura e os princípios da Qualidade e da Excelência empresarial.

Japan Quality Award Council – Japão
Reconhece as empresas japonesas por sua performance em Qualidade.
New Zealand Organization for Quality – Nova Zelândia
Dedicada a prover liderança na adoção dos princípios de gestão de qualidade e melhores práticas.

Egyptian Organization for Standardization & Quality – Egito
Responsável pelas atividades de normalização, qualidade e metrologia industrial.

Australian Organisation for Quality - Queensland Inc – Australia
Cria oportunidades para a melhoria contínua dos negócios e a excelência empresarial.

Investors in People International – Reino Unido
Apoiar as empresas em tempos de transformações através das melhores práticas.
Swedish Association of Research Quality Assurance – Suécia
Organização que fornece Controle de Qualidade, através de conferências, seminários e reuniões.
Zairi Institute - Reino Unido
Fornece serviços de qualidade e experiência de avaliação do desenvolvimento.
Excellence Ireland Quality Association - Irlanda
Oferece soluciones, a través de normas de higiene y qualidade.

Sri Lanka Association for Quality - Sri Lanka
Organização que trabalha na educação pública sobre a importância da qualidade.

London Excellence - Reino Unido
Organização que promove a excelência entre grandes e pequenas empresas.

Hellenic Management Association - Grécia
Associação comprometida a transmitir padrões de qualidade.

Chinese Society for Quality - China
Promove um intercâmbio de experiências e Conhecimento sobre Questões de Qualidade.

Mouvement Québécois de la Qualité - Canadá
Contribuem para o crescimento das empresas, através das suas funções de qualidade.

Laatukeskus Excellence Finland - Finlândia
Promove a excelência sustentável ea competitividade na Finlândia.

Quality Texas Foundation - USA
Sensibiliza e compromete através de seminários sobre temas de qualidade.

Benchmarking Partnerships - Austrália
Estimulam o intercâmbio de melhores práticas e liderança através do networking.

European Centre for Best Practice Management (ECBPM) - Reino Unido
Desenvolve soluções relacionadas à qualidade para indústrias.

The National Graduate School of Quality Management - USA
Desenvolve e oferece programas de graduação baseados nos princípios da Gestão de Qualidade.

The Sustain Group - Austrália
Organização que se destina a trabalhar com empresas, a fim de instruí-las na intensidade de carbono de
suas operações e nos desafios ao se tratar das cadeias de fornecedores.

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad - México
Associação Civil que impulsiona e apoia o desenvolvimento de uma cultura de Qualidade Total nas
organizações, garante a melhoria contínua.

Manar al Maarifa – Emiratos Árabes Unidos
Instituição que oferece às organizações uma ampla gama de serviços de qualidade personalizados na
capacitação e consultoria em gestão.

Dirección Estratégica – Perú
Consultora especializada na implementação de inovação e o desencadeamento da criatividade nos
Negócios.
ResponSable – México
Agência busca disseminar a responsabilidade social na América Latina, além da filantropia.

Improve4all – Países Bajos
Apoia e promove a excelência sustentável para organizações de qualquer tipo, tamanho ou setor em todo
o mundo.

Apoyamos a:
Pacto Global de las Naciones Unidas
O pacto é um marco de ação voltado para a construção da legitimação
social das corporações e dos mercados. A Latin American Quality Institute
se aderiu ao Pacto Mundial e compartilha da mesma visão, afirmando que
as práticas empresariais baseadas em princípios universais contribuem para
com a construção de um mercado global mais estável, equitativo e
inclusivo, fomentando sociedades mais prósperas.
Caring for Climate
Lançada pelo Secretário Geral Sr. Ban Ki-moon no ano de 2007, “Caring for
Climate” é uma iniciativa do Global Compact e do Programa Ambiental,
programas das Nações Unidas voltados para a promoção do papel das
empresas frente à mudança climática.
Esta ação é um marco para os líderes empresariais e permite avançar em
soluções práticas e ajudar a modelar as políticas públicas, assim como as
atitudes do público. A Latin American Quality Institute apoia este
compromisso e estabelece soluções de negócios e ações pragmáticas.

Caring for Climate
Inspirado em valores internacionalmente aceitos, tais como os princípios do
Pacto Mundial das Nações Unidas, o PRME estabelece um processo de
melhoria contínua entre as instituições de gestão da educação com a
finalidade de desenvolver uma geração de líderes empresariais capazes de
gerir os complexos desafios enfrentados pelas empresas e pela sociedade no
século XXI. Esta iniciativa é apoiada e transmitida pelo Latin American
Quality Institute às instituições educativas membros.

Sociedad Interamericana de Prensa - SIP
Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, dedicada a defender a
liberdade de expressão e de imprensa em todos os países das Américas.
Este ano, a Latin American Quality Institute passou a participar como
membro ativo da SII, ratificando o seu compromisso e convicção para com
a defesa da liberdade de imprensa, onde quer que seja impugnado nas
Américas, e para com a proteção dos interesses da imprensa na região.

Siga-nos em nossas redes sociais:

Phone: 507-2029505 | Fax: 507-3605400
Website: www.laqi.org | E-mail: info@laqi.org / info@laqualityinstitute.org
Address: Vía Ricardo J. Alfaro, The Century Tower. Piso 4, Oficina 401-03
Panama City – República de Panamá

