
XI QUALITY FESTIVAL
CONHECIMENTO - RECONHECIMENTO - OPORTUNIDADES

21, 22 E 23 DE NOVEMBRO
HARD ROCK HOTEL MEGAPOLIS

CIDADE DE PANAMA, PANAMA



INTRODUÇÃO

O Quality Festival® é o maior encontro latino-americano na 
área da Qualidade para a Gestão Empresarial, e este ano reu-
nirá na presente edição mais de 500 líderes empresariais na 

cidade do Panamá.

Trata-se do grande momento da Qualidade no ano. Mais uma vez, 
a LAQI traz à América Latina reconhecidos especialistas e pensa-
dores internacionais para debater temas atuais na área da Ética, 
Responsabilidade Social Empresarial e Reputação Corporativa, 
tendo como eixo principal para esta edição «Quality Festival: O 
compromisso com a Responsabilidade Total  - caminho seguro à 
Reputação Corporativa».

 O encontro promete ser significativo para o de-
senvolvimento corporativo de nossos membros, 
com informações selecionadas e especialmente 
pensadas para este importante momento empre-
sarial da região, contando com um qualificado 
público composto principalmente por líderes exe-
cutivos de diferentes organizações latino-ameri-
canas, profissionais ligados à gestão da Qualida-
de e Responsabilidade Social, interessados em 
compartilhar dados valiosos em conferências e 
apresentações sobre a Qualidade, Excelência na 
Gestão, Inovação Empresarial, Sustentabilidade e 
Competitividade. 

Dentro da Programação, ocorrerão conferências, 
mesas de discussão, oficinas de coaching, pai-
néis de opinião e workshops de atualização. Para 
isso, teremos uma participação recorde de expo-
sitores e pretendemos surpreender o público com 
a apresentação de diversos casos de sucesso 
empresarial.

Ao concluir a jornada das atividades acadêmicas, 
finalizaremos o Quality Festival com o grande 
momento de celebração: a entrega do Prêmio 
«Latin American Quality Awards 2017». Este re-
conhecimento está respaldado por mais de 39 or-
ganismos de promoção e fomento da Qualidade 
Total localizados nos cinco continentes, e será 
entregue na noite de 24 de novembro, premian-
do as organizações que se destacaram quanto à 
Qualidade de sua Gestão na América Latina. Sem 
dúvidas, uma grande festa que anualmente reúne 
um público aproximado de 500 pessoas.

Confirme já sua participação para este 
importante evento!



XI FÓRUM EMPRESARIAL
21 E 22 DE NOVEMBRO

QUALITY FESTIVAL: 
O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE 
TOTAL - CAMINHO SEGURO À REPUTAÇÃO 
CORPORATIVA.

Eixo temático

Conferências e apresentações

Nos últimos anos, a LAQI enriqueceu a participação 
dos membros através de seus programas de certi-
ficação e reconhecimento, unidos a conferências e 
apresentações ministradas por especialistas de di-
versas nacionalidades, que formam parte de nosso 
LAQI Knowledge Center.

Nosso programa está pensado para satisfazer as 
necessidades de informação e atualização dos prin-
cipais líderes empresariais e institucionais da Amé-
rica Latina, que apresentam perspectivas e opiniões 
atualizadas com uma clara percepção do presente 
e com uma capacidade única de visualizar futuras 
tendências.

Os participantes serão beneficiados com perspec-
tivas e informações privilegiadas, programadas em 
12 sessões para os dias 22 e 23 de novembro.

LAQI 1+1 Business Meeting

É uma importante ferramenta da LAQI que estará à disposição dos 
membros no presente Fórum Empresarial, e será ampliada ao for-
mato LAQI M2M (Member to Member), fortalecendo a relação entre 
os membros, os negócios, as alianças e o Benchmarking.

Conte com nossa REDE de mais de 
3000 membros ativos em 19 países.



LATIN AMERICAN 
QUALITY AWARDS 2017

23 DE NOVEMBRO

CONDECORAÇÕES
Com o propósito de sublimar os resultados e as boas 
práticas de seus membros, a LAQI criou um conjunto 
de merecidas condecorações e certificações com o in-
tuito de avalizar os compromissos assumidos.

São mais de 3000 empresas e instituições em 19 paí-
ses as quais desfrutam dos benefícios das certifica-
ções e dos reconhecimentos entregues anualmente 
pela LAQI. Graças a nossas mais de 39 alianças estra-
tégicas localizadas nos cinco continentes, as certifica-
ções emitidas pela LAQI têm respaldo e valor em mais 
de 100 países.

Para conhecer mais sobre os órgãos internacionais 
com os quais a LAQI possui alianças estratégicas, visi-
te nosso renovado site: 

www.laqi.org

Troféu
LATIN AMERICAN QUALITY AWARDS 2017

Máximo reconhecimento entregue anualmente pelo La-
tin American Quality Institute (LAQI), que premia os su-
cessos alcançados na gestão à frente de sua empresa.

Medalha de honra  
CRUZ DE MALTA

Entregue no grau de “Honra ao Mérito” aos prin-
cipais executivos ou diretores da empresa ou 
instituição premiada. Esta exclusiva condecora-
ção visa distinguir personalidades nacionais e 
estrangeiras cujos méritos de honra, solidarieda-
de e cooperação entre povos e culturas à luz dos 
primores da cidadania e da dignidade devam ser 
perpetuados para conhecimento das gerações 
futuras e para avaliação pública dos respectivos 
países.

Certificado
GLOBAL QUALITY CERTIFICATION

Reconhecimento respaldado por nossas mais de 
39 alianças estratégicas, emitido em nome da 
empresa ou instituição premiada. Somos a única 
organização latino-americana autorizada a emitir 
esta certificação internacional reconhecida em 
mais de 100 países, afiançando, desta maneira, 
sua credibilidade no mercado global. 

“Entrega do Prémio Latin American Quality Awards 2017, 
reconhecimento entregado na noite do 23 de novembro, o qual 
premia as organizações que destacaram na Gestão de Qualidade 
na América Latina”.

http://laqi.org/


Certificado
MASTER IN TOTAL QUALITY ADMINISTRATION

Certificado honorífico internacional emitido pela LAQI, que 
reconhece os principais executivos ou diretores da empresa 
ou instituição premiada. 

Certificado 
MASTER IN EDUCATIONAL QUALITY ADMINISTRATION

Certificado honorífico internacional emitido pela LAQI, en-
tregue exclusivamente aos diretores de instituições educa-
tivas premiados no Latin American Quality Awards 2017.

Certificado 
QUALITY EDUCATION - INSTITUTIONAL LEADER

Certificado honorífico internacional emitido pela LAQI, que 
reconhece as instituições focadas na Qualidade Total, as 
quais são líderes e exemplos a serem seguidos.

Certificado
EDUCATIONAL QUALITY LEADER

Certificado honorífico e internacional emitido pela LAQI, en-
tregue exclusivamente aos máximos líderes educacionais, 
fonte de inspiração em toda a região. 

Certificado 
QUALITY ASSURANCE MANAGER

Certificado internacional emitido pela LAQI, que reconhece o 
Gerente de Qualidade como líder nas práticas e na garantia da 
Qualidade.

Certificado 
MARKETING & BRANDING - MANAGER LEADER

A LAQI entende que o posicionamento é a chave para o su-
cesso de toda empresa. Aplicar os conceitos de Marketing e 
Branding, apoiados nas ferramentas da Qualidade Total e Res-
ponsabilidade Social, permite que os departamentos de Mar-
keting encabeçados por Gerentes de sucesso recebam este 
certificado honorífico e de alcance internacional.

Certificado 
MEMBER CERTIFICATION

Certificado emitido por LAQI, el cual acredita que nuestros 
miembros estarán en capacidad de presentarse internacio-
nalmente junto a clientes y proveedores como miembros de 
LAQI. Este certificado tiene validez internacional por 12 meses 
a partir de la fecha de emisión y es reconocido en más de 100 
países gracias a nuestras alianzas internacionales.



EVENTOS INTERMEDIÁRIOS

Aproveite ao máximo este beneficio de participar do 
QUALITY FESTIVAL 2017:

• Direito de assistência à Cerimônia de Gala a ser 
realizada no Hard Rock Hotel Megapolis, na cidade 
do Panamá.

• Direito de assistência aos seminários, oficinas de 
coaching e apresentações de casos de sucesso de 
nossos membros durante os dias 21 e 22 de no-
vembro.

NETWORKING
Latin American Business Club:

Ferramenta de acesso a nossa extensa Rede de Contatos, a qual 
reúne os maiores líderes empresariais e governamentais de 19 paí-
ses da América Latina. 

Mundo LAQI:

Os membros da LAQI contam com uma exclusiva zona virtual co-
nhecida como MUNDO LAQI, capaz de fazer com que sua oferta de 
produtos e serviços chegue aos cinco continentes e a lugares tão 
longínquos como África do Sul, Dubai, Nova Zelândia, Singapura, 
Bélgica, Marrocos, Rússia, entre outros.

Consultas:

Líderes empresariais e governamentais de todo o planeta nos con-
sultam constantemente, reconhecem e confiam em nossos proces-
sos e certificações para as indicações dos melhores fornecedores 
latino-americanos.

Red de Negocios:

A LAQI oferece a seus membros a mais confiável Rede de Negó-
cios, contando com uma base de dados de mais de 150 mil orga-
nizações e instituições de todo o mundo, as quais geram negócios 
confiáveis entre si, constantemente.

Publicidad y difusión:

Nós, da LAQI, conhecemos a importância da mídia na repercussão 
de informações de nossos Membros e da Organização em si. É por 
isso que anualmente assinamos acordos e alianças com diferentes 
meios de comunicação em 19 países, os quais nos ajudam nessa 
tarefa.

Além dos 1+1 Business Meeting, colocaremos à sua 
disposição Coffee Breaks e  Cocktails de relacionamento.

Durante os eventos programados para nos dias 21, 22 e 23 de 
novembro, a LAQI disponibilizará diferentes espaços para 
facilitar a relação entre os membros. Estas oportunidades 

são sempre muito esperadas pelos participantes e sabemos que, 
destes encontros, nascem novos relacionamentos, alianças, ami-
zades e oportunidades de negócios.



A LAQI conta com cinco importantes ferramentas de divul-
gação de suas conquistas, serviços e produtos com distri-
buição digital enfocada nos países latino-americanos e nos 

países com os quais mantemos convênios de cooperação mútua 
através de órgãos promotores da Qualidade Total que comparti-
lham nossos objetivos.

Latin American Quality Magazine

Edição digital com distribuição mensal a mais de 150 mil leito-
res. É elaborada mensalmente em português, espanhol e inglês. 
Através desta ferramenta, permitimos aos nossos membros a 
publicação mensal de publicidades, reportagens publicitárias 
e notícias de acordo com as estratégias de divulgação de cada 
empresa premiada, além de mantê-los atualizados com os temas 
referentes à gestão de Qualidade, gestão empresarial, marketing, 
vendas, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. 
Para eles, os especialistas de nossa Rede nos fornecem artigos 
especialmente redigidos para nossos membros, tomando em 
conta os aspectos culturais dos países latino-americanos. Trata-
se de uma leitura obrigatória para os grandes líderes latino-ame-
ricanos.

DMG - Digital Member Guide

Esta guia empresarial digital é uma edição Semestral em português 
e espanhol, com uma distribuição inicial para 75 mil leitores. O ob-
jetivo desta publicação é servir de vitrine para os nossos membros, 
onde poderão detalhar seus produtos e serviços, meios de contato, 
e todas as informações que considerem convenientes. 

Selos do Credenciamento

Ao participar do Latin American Quality Awards (LAQA) – e como 
membro de nossa organização – a empresa participante terá o di-
reito de utilizar os selos de credenciamento especialmente dese-
nhados. Os arquivos em formato digital destes selos se encontram 
disponíveis em nossa plataforma virtual Mundo LAQI. Estes selos 
serão disponibilizados em duas versões: 1) que credencia a Quali-
dade dos produtos e serviços; 2) que credencia as ações de Res-
ponsabilidade Social. 

Notas de Imprensa

A LAQI apoia seus membros com a confecção de uma série de No-
tas de Imprensa para os diferentes grupos de interesse com quem 
a empresa ou instituição membro está vinculada. Definitivamente, 
um benefício de grande valor para os Membros da LAQI.

Convocatória aos Meios de Imprensa

A LAQI mantém um estreito vínculo com os principais meios de co-
municação da América Latina. Caso precise de uma lista de meios 
de comunicação, por favor, entre em contato com Omar Cienfuegos 
Luján, Oficial de Comunicações da LAQI, através do seguinte 

e-mail: omar@laqualityinstitute.org

NOSSAS FERRAMENTAS 
DE DIVULGAÇÃO

mailto:Omar%20-%20Latin%20American%20Quality%20Institute%20%3Comar%40laqualityinstitute.org%3E?subject=Meios%20de%20Imprensa
mailto:Omar%20-%20Latin%20American%20Quality%20Institute%20%3Comar%40laqualityinstitute.org%3E?subject=Meios%20de%20Imprensa
mailto:comunicaciones%40laqualityinstitute.org?subject=medios%20de%20comunicacion%20


ATENÇÃO

Esta convención es tan exclusiva, intensiva y personal, que requiere de un núme-
ro limitado de participantes. Por esta razón serán 20 las empresas por país que 
podrán acceder a los beneficios y herramientas diseñadas por LAQI.

Afiliação

A Latin American Quality Institute (LAQI) entregará benefícios exclusivos e de 
alto impacto aos nossos membros e participantes do Quality Festival 2017. O 
que você aprender poderá ser utilizado para criar novos produtos, novas marcas, 
novas oportunidades de negócios, assim como aperfeiçoar os já existentes.

Este momento é a chave para criar e crescer. E tem um enorme valor.Por ser o 
Lançamento Oficial da XI Edição do Quality Festival, nosso Gerente Regional pro-
curou outorgar os maiores benefícios para confirmar sua participação.

ENTRE EM CONTATO COM AS EXECUTIVAS DA LAQI AGORA

Afiliação

Nos dias 21, 22 e 23 de novembro, terei o prazer de 
acompanhá-lo no processo de capacitação e entrega 
de benefícios, visando a implementação de projetos 
de alto impacto em Qualidade Total, Responsabilidade 
Total e melhores práticas empresariais. 

Afinal, não é isso o que todos buscamos?

Dr. Daniel Maximilian Da Costa, DHC
Founder & CEO
Latin American Quality Institute

“
”

É muito gratificante somar anualmente novos membros 
comprometidos com a Qualidade Total, a Sustentabilidade e 
as Boas Práticas. Este esforço coletivo se traduz em uma po-
derosa REDE que soma mais de 3000 empresas e instituições 
em toda a América Latina.

Cada membro, dentro de sua especialidade e alcance, difun-
de dentro de sua esfera de influência um exemplo de Cida-
dania Corporativa ao ser parte da LAQI. São exemplos a ser 
seguidos.

Seja você também parte desta REDE de Líderes de Sucesso!

Aspectos adicionais a serem considerados:

• Você tem a possibilidade de participar juntamente com 
outro integrante de sua empresa ou instituição, SEM 
NENHUM PAGAMENTO ADICIONAL.

• Latin American Quality Institute negociou as melhores 
tarifas de hospedagem para os participantes do Quality 
Festival 2017 na cidade do Panamá. Queremos convi-
dá-lo a aproveitar as taxas de inscrição antecipada e 
alojamento seguro que o  Hard Rock Hotel Megapolis 
oferece. As vagas são limitadas. 

Lembre-se de que somente há possibilidade 
de participar 20 empresas por país e o 

último prazo de inscrição vence em 20 de outubro 
(a inscrição antecipada vence em 10 de julho).  

Para realizar reservas online, 
acesse o seguinte link:

RESERVAS 
HARD ROCK HOTEL MEGAPOLIS 

Afiliação

http://es.hrhpanamamegapolis.com/


QUALITY FESTIVAL

/LAQI.Quality

@LAQI_quality

Via Ricardo J. Alfaro, 
The Century Tower Of. 401-03
Ciudad de Panamá 
República de Panamá
Phone: (507) 8365137
Fax:  (507) 360 - 5400
E-mail: 
info@laqi.org
info@laqualityinstitute.org
www.laqi.org


