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Nesta última edição do ano da Quality Magazine, 
ampliamos nosso compromisso de alcançar 
elementos que ajudem à melhoria contínua de 
cada uma das empresas e instituições membros da 
Rede da LAQI,  graças aos conteúdos de qualidade 
oferecidos pelos diferentes especialistas que 
colaboram com seus conhecimentos em nossa 
revista.

Nesta oportunidade, acompanha-nos Jorge 
Arias, quem nos detalha cada estratégia para 
alcançar os resultados em seu Plano de Negócios; 
a Dra. Lucy Amado nos mostra que continuamente 
nos encontramos submetidos a mudanças e a 
situações desafiadora; e finalmente, a organização 
ResponSable nos comenta sobre a percepção dos 
consumidores mexicanos sobre a RS no setor de 
Saúde e Beleza.

Em nome da LAQ, quero desejar aos nossos leitores 
felizes festas, e que o próximo ano venha cheio de 
novas conquistas para todos e suas empresas.

http://laqi.org/qualityfestival2015/
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Daniel Maximilian Da Costa
Founder & CEO
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Carta 
do CEO

dANIEL
MAXIMILIAN
DA COSTA
founder & ceo
LAQI

Nesta última edição no ano, procuramos continuar ofere-
cendo a cada um dos integrantes de nossa Rede de Membros 
ferramentas que ajudem na melhoria de suas habilidades e 
na ampliação de seus conhecimentos graças aos artigos dos 
diversos profissionais que nesta oportunidade colaboram com 
a Quality Magazine.

Queria aproveitar esta edição para comunicar que estamos 
fechando um ano bem-sucedido na LAQI, terminando a oitava 
edição dos Quality Summits nos diferentes países da América 
Latina e da nona edição do Quality Festival, realizado na cidade 
de Santiago do Chile. Estes encontros corporativos reuniram 
um total de mais de 1000 empresários latino-americanos, os 
quais receberam capacitação graças à importante influência 
de destacados profissionais que participaram das diferentes 
cerimônias, premiando e reconhecendo suas empresas como 
as melhores em seus países.

Neste mês de dezembro, tenho o orgulho de anunciar que 
participamos da reunião anual sobre a mudança climática 
(COP21), realizada este ano na cidade de Paris. Celebro, além 
do mais, a reunião dos 195 líderes que chegaram a um acordo 
para combater as emissões de gases de efeito estufa, deter 
o aquecimento global e procurar soluções para os efeitos da 
mudança climática.

Desejo que todos passem boas festas e que no próximo ano 
sigam em constante crescimento, tanto institucional como em-
presarial, e que isto ajude cada vez estar mais perto de seus 
objetivos, sempre tendo presente as 40+10 ações, princípios 
que regem a organização.

CEO
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Como os consumidores 
mexicanos percebem 

a Responsabilidade 
Social no setor da 
Saúde e da Beleza

Marion

  Keroulin 
Elian

 salazar
Marion Keroulin 

marion@responsable.net
Coordinadora de Proyectos

ResponSable

Elian Salazar 
elian@responsable.net
Coordinadora de RP y 
Proyectos especiales

ResponSable

Twitter: @RSponsable

web: www.responsable.net

No México, continuam faltan-
do dados estatísticos e me-
lhores práticas que permi-

tam que as organizações tomem 
decisões estratégicas em torno 
da gestão da Responsabilidade 
Social (RS) para alinhá-la tanto a 
seu negócio como às expectativas 
de suas partes interessadas.

Para dar resposta a esta necessi-
dade, a ResponSable, agência de 
RS, realiza duas publicações com 
o objetivo de que as empresas 
obtenham dados qualitativos e 
quantitativos sobre a gestão da 
RS. Em 2013, elaboramos o pri-
meiro estudo “Panorama da Res-
ponsabilidade Social no México” 
e em 2014 o complementamos 
com o relatório “A Responsabi-
lidade Social no México a partir 
de um enfoque setorial” (onde 
analisamos sete setores), ambos 
disponíveis de maneira gratuita 
em nosso site: 

www.responsable.net

Tomando como referência nosso 
último relatório setorial, quere-
mos compartilhar com todos al-
guns dos achados mais relevantes 
do setor Saúde e Beleza, com a 
finalidade de que estes dados aju-
dem a conhecer como a RS pode 
ser percebida no setor e que isso, 
por sua vez, sirva como ponto de 
partida para fazer um benchmar-
king de sua empresa.

A RS, um assunto de negó-
cios

Devido à natureza do negócio, o 
setor Saúde e Beleza requer um 
alto investimento para a investi-
gação, produção e patente de um 
produto. Esta característica reper-
cute diretamente tanto na compe-
titividade das empresas como nos 
consumidores; e aspectos como a 
ética e a transparência têm um pa-
pel fundamental no setor. Por esta 
razão, a Responsabilidade Social 
em Saúde e Beleza está muito liga-
da às preocupações econômicas 
das empresas e aos impactos que 
têm sobre o consumidor.
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Estas preocupações se refletiram nas respostas das 
empresas pesquisadas em nosso estudo setorial 
quando perguntamos qual é a matéria fundamental 
da norma ISO 26000 que consideram mais impor-
tante no setor Saúde e Beleza. 68% mencionou os 
temas dos consumidores.

Os consumidores, um tema central no setor

Embora os consumidores sejam importantes no se-
tor Saúde e Beleza, quanto as empresas consideram 
que estes estejam informados sobre as ações de 
RS realizadas tanto a nível setorial como em sua 
própria empresa? Para entender melhor, pedimos 
às empresas para avaliarem de 0 a 10 o nível de 
informação que consideram que os consumidores 
têm, dentro do qual 0 = Nada informados e 10 = 
Muito informados. 

Em geral, as empresas são muito autocríticas sobre 
o nível de informação que acreditam que os consu-
midores têm com relação às ações de RS, pois de 
acordo a suas respostas, opinam que estes estão 
melhor informados a nível setorial que a nível em-
presa (37% das qualificações superiores a 6 para o 
setor e 35% para a empresa). De fato, se tomarmos 
em conta as qualificações máximas de 9 e 10, 7% dos 
entrevistados atribui a sua empresa e 12% ao setor.

Por sua parte, os consumidores também compar-
tilham desta visão de estar pouco informados; 
embora se mostrem ainda mais críticos. Ao serem 
perguntados sobre o nível que consideram estarem 
informados sobre as ações de RS realizadas pelas 
empresas do setor Saúde e Beleza, 78% atribuiu uma 
qualificação inferior ou igual a 6 (e 63% de empresas 
atribuem ao setor). 

Para rebater esta visão pessimista, 28% dos con-
sumidores considera que o setor Saúde e Beleza 
consegue proporcionar informações precisas sobre 
seus produtos/serviços, obtendo desta maneira o 
quarto lugar dentro dos oito setores avaliados.

Problemáticas do setor x fortaleza, segundo 
os consumidores

Apresentamos aos consumidores uma série de 
enunciados classificados em sete categorias, com 
a finalidade de que identificassem em quais setores 
representam uma problemática para seu cumpri-
mento.

Embora na maioria das categorias Saúde e Beleza 
seja um seroe avaliado pelos consumidores como o 
menos problemático em correlação com o resto dos 
setores, a realidade é que, quando os entrevistados 
foram consultados a fim de que identificassem as 
fortalezas em cada setor, Saúde e Beleza não obteve 
boa colocação.

Segundo 41% dos consumidores, o setor Saúde e 
Beleza ocupa o quinto lugar com problemas para 
cuidar o meio ambiente, Construção se leva o pri-
meiro lugar com o 72% das menções. Com respeito a 
manter relações justas com seus fornecedores, ape-
nas 21% dos consumidores viu como um problema 
dentro do setor, tornando-o o menos problemático 
em comparação a outros (Alimentação e Bebidas é 
o número um com o 54%).

Entretanto, no que corresponde a cuidar a saúde e 
segurança dos consumidores, 56% menciona como 
o segundo setor mais problemático (Alimentação 
e Bebidas tem o primeiro lugar com o 75% das res-
postas).

Apenas 27% considerou que evitar e reduzir os im-
pactos ambientais de seus produtos é uma fortaleza 
(Alimentação e Bebidas ostenta o mais fortalecido 
com o 52%). 21% indicou que o setor é forte com 
a congruência entre suas decisões e ações (TIC é 
o mais mencionado, com o 38%). Para proporcio-
nar a seus colaboradores uma melhor qualidade 
de vida no trabalho, só foi considerado como uma 
fortaleza por 18% (o setor de Bancos é o mais alto, 
com o 41%).
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24% dos entrevistados considerou como fortaleza do setor o fato 
de apoiar causas sociais (o setor de Bancos, novamente, obteve o 
primeiro lugar com o 53%). 23% mencionou que o setor Saúde e Be-
leza é forte por cuidar que seus fornecedores tenham práticas de RS 
(Alimentação e Bebidas é o mais renomado com o 47%).  Por outro 
lado, 30% acredita que oferecem produtos/serviços de boa qualidade 
(Alimentação e Bebidas, lugar número um com 51%).

Na seguinte tabela, poderemos apreciar quais são as percepções dos 
consumidores em torno das problemáticas expostas. 

Para cada um dos seguintes pontos, indique em que setores 
são um problema (N=497)

Faltaram números, gráficos, detalhes e comparações? 

Todos poderão encontrar mais detalhes e saber mais sobre as boas 
práticas das empresas do setor Saúde e Beleza no México baixando o 
segundo estudo realizado por ResponSable,  A Responsabilidade Social 
no México de um enfoque setorial  www.responsable.net

Caso não pertençam ao setor de Saúde e Beleza, mas queiram obter 
mais dicas sobre como implementar ou melhorar seus programas de 
RS, entre em contato conosco.

Orig. Av Rev 21x29,7.indd   1 16-10-15   11:01
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Atualmente, no mundo em 
que vivemos tão revolucio-
nados e acelerados, o me-

lhor é contar sempre com estraté-
gias de resolução de conflitos para 
poder saber o que fazer cada vez 
que uma situação ou problema 
surgir, já que estamos submetidos 
continuamente a trocas e situa-
ções desafiadoras.

Neste sentido, as estratégias de 
resolução de conflitos (negocia-
ção, mediação e conciliação) de-
vem ser empregadas para alcan-
çar um maior bem-estar, e para 
nos conduzir a uma vida cheia de 
paz e prosperidade. Conhecer e 
dirigir estratégias para resolver 
múltiplos contratempos e confli-
tos do dia a dia é imprescindível 
no mundo atual. 

Lucy
Amado 

Abogado, egresada de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ). Magís-

ter en Derecho Mercantil.

E-mail: 
amadolucy@gmail.com

 Teléfono: 
0058-414-6145407

Página Web o blog: 
www.lucyamado.com 

ESTRATÉGIAS DE 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

PARA O BEM-ESTAR E A 
PROSPERIDADE

Logo, considerando que o confli-
to é inevitável e que é parte de 
nossa vida e das organizações, as 
oportunidades que possam ser 
reconhecidas a partir dele de-
vem ser aproveitadas, evoluindo 
continuamente e dando respostas 
a necessidades internas como ex-
ternas, em todos os âmbitos da 
vida. O ideal é conhecer o con-
trole efetivo de novas estratégias 
para abordar os conflitos satisfa-
toriamente, implementando fer-
ramentas que possam ser aplica-
das como parte do bem-estar e da 
prosperidade.

- Definição de conflito 

Por isso, primeiro é conveniente 
começar com a definição de con-
flito, conceitualizando-o como 
uma palavra que se utiliza usual-
mente no discurso cotidiano para 
etiquetar diferentes experiências 
humanas, que vão da indecisão 
até o desacordo ou o estresse. 

Tomando como referência o con-
ceito de Amado (2015), pode-se 
dizer que o conflito é um fenô-
meno social, que expressa uma 

contraposição de interesses, uma 
incompatibilidade de condutas, 
cognições, incluindo metas e/ou 
efeitos entre indivíduos ou gru-
pos, que podem ou não conduzir 
a uma expressão agressiva de sua 
incompatibilidade social. De ma-
neira que o conflito não escapa de 
aparecer nos distintos cenários da 
vida moderna. Este pode surgir 
como incômodos que evitam que 
os relacionamentos sejam realiza-
dos em todo seu potencial, e até 
pode causar irreparáveis danos.

Mas isto não é motivo para alar-
me, dado que os contratempos 
e os conflitos são parte de nossa 
vida e se encontram determina-
dos por fatores estruturais, sendo 
parte integral dos processos de 
mudança, pelo que é parte natu-
ral de qualquer relacionamento 
baseado em comunicação. É por 
isso que como seres humanos, 
como meio de detecção de con-
flitos, devemos saber sobre ne-
gociação, mediação e conciliação, 
além de reconhecer e trabalhar 
por nossos objetivos de vida. 

-Aparição, controle e transfor-

mação de conflito nos diferen-
tes âmbitos da sociedade 

Quando entendemos que os con-
flitos existem e de que existem 
também ferramentas para con-
trolá-los, pode-se dizer que ha-
verá a disposição de controlar os 
conflitos nos diferentes âmbitos 
nos quais se encontram, propor-
cionando, assim, diversos bene-
fícios à sociedade. 

Dentro dos pontos de vistas posi-
tivos do manejo dos conflitos nos 
diferentes âmbitos da sociedade 
estão:  

• Mudança de atitudes pessoais 
e coletivas / Estímulo da cria-
tividade e inovação / Geração 
de competências em temas 
pouco produtivos / Exposição 
de necessidades de controle 
em algumas áreas

- Benefícios do controle 
apropriado dos conflitos 

Saber controlar apropriadamente 
os conflitos fará com que, em pri-
meiro lugar, não estejamos presos 
emocionalmente aos problemas. 
Embora as emoções sejam legí-
timas, devemos dar a elas uma 
verdadeira canalização, de ma-
neira que não gere um desgaste 
emocional e, muito menos, sejam 
somatizados os problemas.

Em segundo lugar, ao dirigir de 
maneira apropriada os conflitos, 
saberão manter as relações entre 
as partes de maneira que, se estas 
forem afetadas pela situação, no 
momento de cercar o diálogo, a 
tolerância, a capacidade de nos 
colocar no lugar do outro, será 
muito mais fácil oferecer à outra 
parte desculpas e perdão, e con-
tinuar caminhando e trabalhando 
pelos interesses comuns.

Em terceiro lugar, aplicar ferra-
mentas de prevenção de confli-
tos trará como consequência que 
estes não emerjam ou, se surgi-
rem, será com menor intensidade 
e maior probabilidade de deixem 
sequelas entre as partes.

Em quarto lugar, a atitude e o âni-
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mo mudam quando há um efeti-
vo controle dos conflitos, fazendo 
com que tudo isso se traduza em 
um clima de proatividade, bem-
-estar e prosperidade.

- Estratégias de resolução de 
conflitos 

• Estratégia de negociação

Do ponto de vista pessoal, pode-
se afirmar que a negociação é um 
processo pelo qual dois ou mais 
partes se reúnem para discutir ou 
estabelecer um contrato, definir 
as pautas da relação, comprar ou 
vender um produto ou serviço e 
resolver diferenças que possam 
surgir tanto com o pessoal com 
outros.

O objeto que se persegue com 
a negociação é concretizar um 
compromisso final entre as par-
tes, onde ambas as partes obtêm 
benefícios satisfatórios.

Para obter uma negociação bem-
sucedida se requer de: 

• Conhecer bem os assuntos a 
serem negociados 

• Cooperar no que for possível 
com a outra parte 

• Ser flexíveis, aceitar as mu-
danças e pontos de vistas 
opostos

- Estratégia da mediação 

 A mediação é um processo de 
negociação assistida, na qual o 
mediador aplica as estratégias 
de negociação procurando e cer-
cando as partes em busca de que 
elas mesmas gerem as soluções 
na problemática. Não tem como 
objetivo resolver somente os pro-
blemas pessoais, pois o que inte-
ressa à pessoa é que renda o espe-
rado e que as diferenças pessoais 
fiquem de lado, trazendo como 
consequência a prosperidade.

Esta é uma estratégia importante, pois brinda a oportunidade de es-
cutar ambas as partes, falar do problema e procurar soluções sem 
afetar os interesses e em busca contínua do bem-estar entre as partes.

- Estratégia da conciliação 

Na conciliação, são utilizadas ferramentas de negociação que oferecem 
soluções às partes em conflito, permitindo que elas escolham, dentro 
dessa gama de soluções, a solução final ao problema. Um dos aspectos 
positivos da conciliação entre as partes é que é uma via preventiva da 
solução dos problemas dentro da sociedade em geral. 

-Realmente, o bem-estar e a prosperidade são obtidos na socie-
dade latino-americana com o controle oportuno de conflitos? 

Volto a repetir: precisamos estar preparados para o ritmo acelerado 
das mudanças de hoje em dia. Devemos ter visão de transformação 
de conflitos. Tudo isso supõe desafios em nossas vidas, rompendo um 
pouco paradigmas de apenas gestões bem-sucedidas. Em conclusão, 
uma pessoa que dirija estratégias de resolução de conflitos deve dar 
paz e equilíbrio e não esquecer que “valores e negociação são a chave 
do sucesso”.
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O PODER DO 
CLIENTE
Se você está pensando em um 

fechamento espetacular para 
suas operações deste ano, 

faça isso não baseando-se no que 
realizou durante o ano, mas pen-
sando em se diferenciar de tudo 
o que tem feito no passado. Se 
você já realizou seu projeto para o 
próximo ano, considere também 
que chegou o tempo de se atre-
ver a fazer o que nunca fez para 
chamar a atenção de seu cliente. 
Em seu modelo mental de negó-
cios e em suas operações do dia 
a dia, você deve estar consciente 
de que é seu propósito alcançar 
o valor percebido mais alto para 
seu cliente, ou do contrário não 
poderá fidelizá-los. 

Jorge

arias

Lic. Jorge Arturo Arias Romero

E-mail: direccion@cehu.com

Tel: +52 33 3615 3471 / 
+52 33 3615 6861

Página Web: www.cehu.com

Chegou o momento de você e sua 
equipe executiva definirem o mo-
delo de Plano de Negócios pelo 
qual terão que lutar no próximo 
ano. Virtualmente, suas opera-
ções neste ano estão chegando a 
seu fim. O que você fez ou deixou 
de fazer seus clientes só poderá 
ser visto quando revisar seu es-
tado financeiro, no fila, no último 
dia deste ano. Você certamente 
já está concentrado em operar e 
realizar ações, conforme o novo 
Plano de Negócios ou sua nova 
visão. Já revisou informações 
estatísticas do provável compor-
tamento do mercado no que par-
ticipa, também a informação ma-
croeconômica e a de nosso país, 
permitindo-se projetar também 
o comportamento mais provável 
do mercado e, dessa forma, pla-
nejar suas estratégias para poder 
competir com seus adversários.
 
Diante disto, você e sua equipe 
executiva têm que pensar se as 
pessoas que trabalham com vocês 
estão alinhadas ao mesmo objeti-
vo de conseguir os resultados que 
se esperam para o próximo ano. 
Pode começar se perguntando o 
seguinte: Já tem criada também 
uma estratégia de compromisso 
que lhe permita GARANTIR seu 
plano de negócios no futuro? Os 
níveis de responsabilidade de 
cada funcionário estão perfei-
tamente conhecidos por estes e 
eles sabem como seu desempe-
nho será medido frente ao novo 
Plano de Negócios?
 
Sempre insisti que contar com 
um enfoque claro permite que as 
pessoas se concentrem no que é 
verdadeiramente essencial e lhes 
ajuda a fixar suas prioridades du-
rante o tempo em que se dispõe 
a colaborar na empresa ou para ir, 
inclusive, caminhando pela vida, 
depois disso que chamamos “se-
guro de metas e objetivos”.
 
A partir deste ponto de vista, é 
responsabilidade de quem dirige 
a organização não apenas difun-
dir a nova visão do negócio, mas 
também explicar detalhadamen-
te cada estratégia a ser realizada 
para alcançar os resultados pre-
vistos em seu Plano de Negócios. 

Da mesma forma, é sua responsa-
bilidade também escutar a voz de 
seus colaboradores, para que pos-
sam contribuir com sua expertise 
ao melhoramento de sua posição 
competitiva.
 
Mas antes disso, é preciso estar 
consciente de que se seu plano 
está apoiado exclusivamente em 
dados estatísticos não poderá 
chegar muito longe, caso não te-
nha sido possível ESCUTAR a VOZ 
de seu cliente com relação a seus 
produtos e ao serviço que propor-
ciona atualmente. Você é, então, 
o responsável por fazer saber em 
toda a organização o que seus 
clientes pensam de sua empresa 
para trabalhar em consequência 
disso, envolvendo toda a empre-
sa neste propósito. A voz de seu 
cliente tem a ver com sua dispo-
sição no futuro de seguir ligado a 
seu negócio. Então, não deixe de 
lado esta tarefa e envolva todos 
seus colaboradores numa refle-
xão sobre os melhores caminhos 
e possibilidades que se têm como 
Empresa para satisfazer estas ne-
cessidades que o mercado, atra-
vés de seus clientes, manifesta.

 
Depois disso, busque um tempo 
para ALINHAR toda a Organiza-
ção e garantir seus resultados, 
não só em termos econômicos e 
financeiros, mas sim em alcançar 
também a FIDELIZAÇÃO com seus 
clientes. Um laço inquebrável que 
será o sustento e a garantia da so-
brevivência de seu negócio.
 
O poder do cliente tem a ver com 
sua decisão de continuar ou não 
em um relacionamento comercial 
de longo prazo. É um assunto de 
extrema importância, por isso 
não deixe de colocá-lo em sua 
lista de alta prioridade e urgên-
cia, sendo você mesmo quem se 
responsabilize por garantir o cor-
reto ALINHAMENTO de seu Plano 
de Negócios com a visão de seus 
clientes..
 
Para isso, terá que se dispor a 
mudar, terá que entender que 
para alcançar resultados com 
seus clientes no mais Alto Nível, 
deve trabalhar com maior efi-
ciência dentro de seu negócio. 
Um projeto de alienação não está 
apoiado meramente em instituir 
maior controle dos processos e 
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operações cotidianas. Embora sejam importantes, 
é preciso GARANTIR que cada um de seus líderes 
em cada área de seu negócio faça bem seu papel 
com aquelas pessoas pelas quais são responsáveis. 
Eles têm a responsabilidade de transferir a nova 
visão e de alcançar seu cumprimento e, por isso, 
suas medidas de desempenho como líderes têm a 
ver com a capacidade e habilidade para desencadear 
o fogo interior de seus colaboradores, para que os 
mesmos estejam dispostos a manifestar TODO o seu 
potencial no novo projeto da Empresa.
 

Maior nível de liderança = Maior Eficiência
 
Você deve perceber que o trabalho no interior do 
negócio é exatamente o que receberão seus clientes 
no final do processo, e é por isso que se deve ter 
sempre uma especial atenção em tudo o que for 
realizado em cada parte de sua cadeia de valor, para 
garantir que no ambiente seja possível respirar a 
excelência e que a melhoria contínua seja praticada 
com paixão, assim como os modelos de desenvolvi-
mento de seus funcionários, até alcançar o nível de 
excelência buscado. Investir dentro da empresa ge-
rará como consequência bons resultados para fora, 
e lhe permitirá exceder suas expectativas frente a 
seus clientes e para o mercado no qual está inserida.
 
Disponha-se, neste sentido, a fazer o seguinte:
 
1. Escute seus clientes e prepare-se para aten-
dê-los como ninguém: Sem esta condição, sua par-
ticipação no mercado sempre será incerta.

2. Escute a seus colaboradores e desenvolva 
processos de crescimento como ninguém: Sem eles, 
não poderá cumprir o tópico anterior, porque não 
é possível oferecer para fora da empresa o que não 
se tem dentro dela.

3. Concentre-se nos resultados e pague por 
eles: Estabeleça prioridades, concentre-se no de-
sempenho dos colaboradores em cada ponto de 
sua cadeia de valor e garanta o desempenho, mas 
esteja disposto a pagar o justo por isso.

4. Estabeleça claramente uma aliança para 
o desempenho com seus colaboradores: Sem uma 
estratégia de compromisso, não chegará muito lon-
ge e terá, com o passar do seguinte exercício, uma 
série de desigualdades que lhe ocasionarão um alto 
grau de preocupação.

5.	 Escolha	o	tipo	de	Liderança	mais	adequa-
da para obter o melhor de sua Equipe: Capacite as 
pessoas para que possam trabalhar em equipe e se 
disponham a se desdobrar em todo seu potencial. 
Ninguém alcança o topo por acaso. É preciso somar 
as vontades de outros, assim como suas contribui-
ções para alcançar a grande meta, prevista no Plano 
de Negócios.

 
Como poderá observar, seus resultados estão neces-
sariamente ligados ao desempenho de seus líderes, 
daí a necessidade de não abandonar a ideia de seguir 
preparando-os e de investir neles quanto for neces-
sário. Pense alto com junto aos seus funcionários! 
Eles são a única vantagem sustentável para você e 
seu negócio no futuro. Não pense em custos quando 
se tratar do crescimento de seus colaboradores, pois 
são eles, através de pôr à prova suas capacidades, os 
que tornarão possível garantir o futuro de sua visão.
 
Nosso compromisso na CEHU está ligado a seus re-
sultados, por isso, nossa equipe está sempre às suas 
ordens. Não me resta mais este ano que desejar um 
grandioso natal e um fechamento espetacular de 
seu exercício anual, assim como nossos melhores 
desejos para um 2016 que já se projeta desafiador, 
e que você esteja ávido por mostrar em sua empresa 
o tamanho de sua equipe.
 
Lembre-se:
 
O tamanho de sua empresa é diretamente 
proporcional ao tamanho de sua equipe! 

Um forte abraço de nossa parte. Agradecemos sua 
confiança para conosco durante todo este ano.
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Desenvolvimento 
Sustentável

Tendo em vista que somos um 
escritório de advocacia, nosso 
compromisso é levar informação 
que aumente o nível ético e moral 
dos países. Oferecemos consultas 
iniciais gratuitas com o intuito de 
levarmos conhecimento que só 
poderia ser adquirido no exterior, 
facilitando o acesso à informação 
de forma clara.

ADVOGADAS DE IMIGRAÇÃO

Qualidade Total

O cliente vem em primeiro lugar em nosso escritó-
rio. Oferecemos consultas gratuitas durante todo o 
processo uma vez que definimos o tipo de visto ade-
quado ao caso concreto do cliente. Nosso trabalho 
na área de imigração exige muita atenção a todos 
os detalhes, estudo constante e atualizações sobre 
modificação de legislação e ainda lidamos com o 
emocional do cliente já que a mudança de país é um 
assunto que gera insegurança. Nossa função é asses-
sorar o cliente durante todo o seu processo, desde o 
início até o final, com qualidade e excelência.

Responsabilidade Social Empresarial

Nosso conhecimento beneficia a sociedade. Trazer 
para o cliente uma empresa com vasto conhecimen-
to em legislação imigratória e oferecer a ele uma 
consulta inicial gratuita para que possamos analisar 
o caso, encontrar uma solução para o caso do cliente 
são ações únicas oferecidas por nossa empresa.Dra. Ingrid Baracchini
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Desenvolvimento 
Sustentável

Sabemos que para nos manter no 
mercado, é preciso estar alinha-
do a boas práticas ambientais e 
atender a legislação vigente. Nós 
adotamos a educação ambiental 
com nossos colaboradores e bus-
camos nos atualizar com técnicas 
que permitam o desenvolvimen-
to sustentável. Periodicamente, 
temos manutenção de equipa-
mentos para que esses tenham 
plena condição de uso sem um 
exagerado consumo de energia e 
outros insumos. Nossas instala-
ções foram projetadas de modo 
a prevenir riscos ambientais.

BRUMAJATO PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA
Qualidade Total

O Cliente é o nosso foco principal, 
pois o nosso serviço é especiali-
zado em jateamento e pintura. 
Muitas vezes, trabalhamos de 
modo conjunto com o fabrican-
te de peças equipamentos e es-
truturas de modo a assessorar 
e oferecer o melhor serviço que 
possa atender a suas necessida-
des. Quanto a ações corretivas, 
trabalhamos tanto no sentido 
de evitar possíveis não-confor-
midades, instruindo o pessoal a 
práticas observativas e de análise, 
como na pontuação de possíveis 
causas de falhas que podem ocor-
rer durante o processo. Buscamos 
atender prazos estabelecidos com 
a qualidade exigida e atendendo 
as normas regulamentadas.

Responsabilidade Social 
Empresarial

As empresas exercem bastante in-
fluencia na comunidade em que 
estão inseridas, sendo de respon-
sabilidade zelar pelo ambiente, 
controle de ruídos e em formas de 
preservar e/ou melhorar a região. 
Habilitamos sempre fornecedores 
igualmente envolvidos e preocu-
pados com uma sociedade melhor 
e sustentável.Mauro	Domizeti	De	Sousa
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CATOLSA

A Catolsa contribuiu com a 
redução de mais de 405 mil 
toneladas de emissão de 

carbono no México, provenientes 
de veículos que terminaram sua 
vida útil, ajudando a melhorar o 
ambiente e reduzir o aquecimen-
to global.

As estratégias que a empresa de-
senvolve implicam reduzir os pra-
zos de destruições, bem como o 
prazo de coleta, com o fim de evi-
tar custos maiores para os clientes 
e ao mesmo tempo de melhorar 
seus deadlines, ao desenvolver 
contêineres in house, que permi-
tem ao cliente uma maior produ-
tividade. As ações corretivas são 
documentadas através de nossos 
procedimentos de Plano de Ações 
Preventivas e Corretivas, dentro 
do Sistema de Gestão da Quali-
dade. 

A CATOLSA estabeleceu comu-
nicação com seus clientes ao ca-
pacitá-los em matéria ambiental 
através de sua cadeia de valor, 
oferecendo soluções, capacitação 
e mesas de discussão.
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Desenvolvimento 
Sustentável

Nossos projetos são desenvolvi-
dos com base no respeito às ca-
racterísticas ambientais da área 
a ser trabalhada. Observamos o 
relevo e adequamos o nosso tra-
çado urbanístico e arquitetônico 
de forma que se moldem ao má-
ximo ao mesmo, evitando rema-
nejamento de terras e do lençol 
freático, além da preservação da 
vegetação nativa, que está con-
siderada por nossa equipe como 
um paisagismo valioso e que enri-
quecerá a nossa obra e qualidade 
de vida de seus habitantes.

DERALDO CAMPOS ARQUITETURA & URBANISMO

Qualidade Total

Como planejadores urbanos e arquitetos, temos 
não só o cliente empresarial que constrói as nossas 
obras, mas principalmente o cliente que vai comprar 
um lote urbano, uma casa ou se hospedar em algum 
hotel que projetamos. Sendo assim, nosso foco é 
principalmente a qualidade que desfrutará o nosso 
cliente final. E para garantir que as intervenções pro-
jetadas tenham sido assertivas, fazemos pesquisas 
de satisfação do produto antes, durante e pós obra 
por no mínimo cinco anos.

Responsabilidade Social Empresarial

Conscientizamos nossos clientes, empresários e co-
laboradores, informando que o respeito socioam-
biental não beneficiará apenas a comunidade, mas 
principalmente a ele próprio, pela fidelização desta 
sociedade na aquisição contínua de produtos ur-
banísticos e arquitetônicos que lhe proporcionem 
melhores condições de qualidade de vida. Para isso, 
precisamos ser inovadores, porém, elaborando pro-
jetos que realmente façam sentido para o bem estar 
coletivo.
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O compromisso da empresa 
para com a sociedade se 
baseia principalmente na 

responsabilidade com o que nos 
rodeia, a organização e o cuidado 
do meio ambiente, assim como o 
cumprimento de suas obrigações 
como promotores e construtores 
imobiliários, desenvolvendo pro-
jetos com sustentabilidade eco-
nômica, social e meio ambiental.

A empresa contribui para com a 
comunidade fomentando o cres-
cimento ordenado e sustentável 
dos espaços urbanos, através da 
consolidação de urbanizações 
inovadoras, com altos padrões 
de qualidade, com uso de equi-
pamento de energia solar, com 
desenvolvimento urbanístico 
paisagista das áreas verdes e evi-
tando a afetação de nosso ecos-
sistema, o que permite a elevação 
da autoestima dos clientes.

D&D CONSTRUCTORES SAC - ICA - PERU

Desde a primeira vez que são vi-
sitados por seus clientes, são rea-
lizadas entrevistas por parte dos 
funcionários da empresa para 
receber suas sugestões, sobre o 
que mais valorizam na hora de 
decidir a compra de um imóvel, 
o que permite melhorar a oferta 
nos próximos projetos.

Assim mesmo, implementaram 
uma área que se encarrega da 
pós-venda, a qual baseia suas 
atividades na entrega de seu pro-
duto, verificando antes a finaliza-
ção das obras e a conformidade 
da área de qualidade da empresa. 
Esta área se encarrega de receber 
o feedback posterior dos clientes, 
com a finalidade de medir o grau 
de satisfação futura deste e as 
ações corretivas que poderiam 
implementar.

A responsabilidade social empre-
sarial é muito importante para a 
empresa, já que isto lhes permite 
obter bons resultados do ponto 
de vista econômico, social, orga-
nizacional e do cuidado do meio 
ambiente. Uma empresa com 
RSE obtém boa reputação, o que 
permitirá sua sustentabilidade no 
mercado.

A empresa desenvolveu uma 
conduta organizacional apoiada 
em princípios e valores éticos na 
qual estão inseridos todos seus 
stakeholders.
 
A sociedade está esperando sem-
pre mais das empresas, e neste 
caso não é diferente. A empresa 
está fomentado atividades lúdicas 
com referência na coleta de lixo e 
classificação de dejetos, através 
de manuais de reciclagem que 
serão entregues às famílias an-
tes de receberem seus imóveis, o 
que permitirá despertar em seus 
clientes o interesse pela proteção 
de nosso ecossistema e da saúde 
da comunidade.

Daniel Humberto Reynafauje Quiroz
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Desenvolvimento 
Sustentável

Visando obter um crescimento 
econômico necessário, a EMR 
Consultoria procura garantir a 
preservação do meio ambiente e 
o desenvolvimento social para o 
presente e para as gerações fu-
turas. Através de treinamento 
técnico, teórico e prático, e mos-
trando a responsabilidade de 
cada colaborador, a EMR busca 
inserir no seu meio corporativo 
as boas maneiras para contribuir 
com o desenvolvimento sustentá-
vel. Procedimentos que mostram 
a forma correta de utilização de 
equipamentos de segurança e 
seus descartes, bem como a uti-
lização de outros equipamentos 
necessários no desenvolvimento 
das tarefas são exemplos do nosso 
compromisso para o desenvolvi-
mento de sustentabilidade.

EMR CONSULTORIA

Qualidade Total

A EMR possui vários procedi-
mentos que chamamos de It’s 
(Instruções de Trabalho). Estes 
procedimentos visam conscien-
tizar o colaborador a entender 
e executar as melhores práticas 
de trabalho dentro dos padrões 
de qualidade e principalmente 
de segurança. Assim mantemos 
parceiros satisfeitos e fiéis à em-
presa. As ações corretivas são em-
pregadas, caso necessário, após 
avaliações dos nossos serviços, 
feitas pelo cliente. As instruções 
para melhorias são divulgadas à 
toda empresa sempre visando o 
crescimento da mesma.

Responsabilidade Social 
Empresarial

Existe uma consideração intrín-
seca e preocupante na empre-
sa, que é investigar e analisar as 
estratégias desenvolvidas por 
outras empresas, sejam elas par-
ceiras ou não. A empresa entende 
que a prática da Responsabilidade 
Social Empresarial não se restrin-
ge a ela própria e busca meios de 
envolvimento para que outras 
empresas possam aderir à pratica 
conjunta para emprego na socie-
dade. Para isso, as implementa-
ções e divulgações das melhores 
práticas setoriais são dissemina-
das através de comunicados ou 
eventos sobre o assunto.
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GENIUS SOFT

Genius Soft propícia o am-
biente NO papper. Aliás, 
uma das ferramentas que 

compõe seu produto GENIUS Le-
gal oferece um sistema especiali-
zado para o controle de arquivos 
dos clientes, contribuindo assim 
à otimização no uso do papel, 
incentivando a cultura de uso e 
reciclagem.

Seu software está orientado à sa-
tisfação do cliente, ajudando-os 
no acompanhamento e estreito 
controle de seus assuntos; essa 
ferramenta é útil no seguimento 
dos projetos, na apresentação fi-
nanceira mais clara, e em poder 
realizar um acompanhamento 
real aos clientes, para que se sin-
tam e sejam efetivamente guia-
dos pelos especialistas da Genius 
Soft.

Atualmente, a empresa conta 
com um produto de imersão 
corporativa de jovens formados; 
seus clientes conhecem o de-
senvolvimento dado aos jovens 
e lhes permite treinar este novo 
talento em conjunto. Isso é uma 
conduta responsável. Tanto o 
cliente como a empresa oferece 
uma experiência real no âmbito 
empresarial, e isso impacta de 
maneira positiva a sociedade.Ing.	Joel	Sanchez	Quesada
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IMPACTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

Qualidade Total

Possuímos uma equipe de ge-
rentes altamente qualificados e 
treinados, os quais dão suporte 
diretamente aos clientes. Reali-
zamos mensalmente pesquisa de 
satisfação e excelência quanto a 
qualidade da prestação dos ser-
viços. Além disso, a CEO da em-
presa prioriza o contato pessoal 
e direto com cada um de nossos 
contratantes.   Destacamos que 
também investimos em cursos 
de capacitação de funcionários, 
visando sempre a melhoria dos 
trabalhos prestados por nossos 
profissionais. Por fim, vale lem-
brar que contamos com uma cen-
tral de atendimento ao cliente 24 
horas por dia, nos 365 dias do ano, 
sempre a prontos a atender qual-
quer tipo de solicitação.

Responsabilidade Social Empresarial

O Brasil está enfrentando uma grave crise hídrica. 
Como um dos objetos sociais da empresa é a con-
servação e limpeza de condomínios, realizamos uma 
ampla campanha de conscientização de economia 
de água, entre clientes e funcionários, no que tange 
a utilização de recursos diversos, para que possamos 
atingir o mesmo fim. Vale destacar que o governo 
não impôs nenhuma ação compulsória neste sen-
tido, sendo que esta atitude visa a promoção do 
bem estar e preocupação constante com o futuro 
de nossos pais.
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PRODUCTIONS & PLANNERS COMPANY

Productions & Planners Com-
pany começou a realizar 
eventos corporativos nos 

quais várias pessoas se alterna-
vam, dando um excelente aten-
dimento e distração mediante 
as produções de tais eventos em 
cada empresa. A criação da Mo-
chila de Emergência partiu da 
necessidade de que toda pessoa 
quer sobreviver diante de um de-
sastre natural, motivo pelo qual 
a companhia se comprometeu a, 
mediante a instalação dos Mupis 
Inteligentes (marca ALERTA VI-
SUAL) com sinal de Alerta Anteci-
pada em caso de Sismo e Tsuna-
mi, satisfazer necessidades atuais 
de reduzir ao máximo o índice de 
mortes em caso de sismo e tsuna-
mi, já que não se está alertando 
nas ruas sobre quais são as zonas 
seguras de encontro depois de um 
sismo de 8° na escala Richter  para 
poder pernoitar em dias de répli-

cas e colocar a todos em um lugar 
a salvo 15 a 20 minutos antes de 
um Tsunami, para poder assim 
sobreviver para a reconstrução.
Em caso de insatisfação ou aci-
dentes com terceiros, pela co-
locação de cada Mupi, contam 
com um seguro contra todo ris-
co. É necessário recalcar que os 
Mupis Inteligentes não afetam o 
meio ambiente por suas especifi-
cações técnicas.

Em caso de corte de fluido elétri-
co, uma luz de emergência será 
ativada por recarga de energia 
solar e de baterias, e assim man-
terá o sinal de alerta iluminado 
de 8 a 12 horas, indicando a que 
distância estão as zonas seguras 
de encontro, até a reposição da 
eletricidade.

Com a publicação das empresas 
nestes Mupis Inteligentes não 
somente induzem o consumidor 
a adquirir seus produtos, mas 
também indicam a toda a popu-
lação que por meio da difusão de 
Gestão de Riscos de Desastres e 
da verdadeira Responsabilidade 
Empresarial, a empresa ajuda a 
conscientizar o pedestre sobre a 
localização das zonas seguras de 
encontro e refúgios, impactando, 
assim, de maneira positiva na so-
ciedade e reduzindo o índice de 
mortes em caso de sismo e tsu-
nami.
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SANDWICHS CASTRO E HIJO S.A.C

A empresa Sandwichs Castro 
e Hijo S.A.C. é consciente 
dos problemas e necessida-

des de seu meio, e tem atuado de 
dentro para fora. Seu compromis-
so vai além de desenvolver inicia-
tivas concretas, mas assume que 
todas suas ações estão integradas 
ao negócio e sua visão é criar uma 
companhia sustentável, que siga 
gerando benefícios para a socie-
dade.

Sandwichs Castro e Filho se 
compromete com a sociedade, 
especialmente com os jovens, 
apoiando firmemente a cultura, 
a educação, o desenvolvimento 
social e o meio ambiente.

• 90% dos colaboradores são 
jovens, motivo pelo qual a 
empresa facilita um horário 
de trabalho dentro do qual 
possam ascender profissio-
nalmente na especialidade 
que eles desejarem estudar 
para, assim, continuarem se 
superando.

• No nível de compromisso com 
nosso meio ambiente, a em-
presa tem a iniciativa de facili-
tar aos seus principais clientes 
recipientes para o lixo causa-
do pelas embalagens dos pro-
dutos. O objetivo é criar uma 
cultura de limpeza.

E algo muito importante é que to-
dos os seus produtos estão muito 
bem respaldados em termos de 
qualidade antes de ser elabora-
dos. Em suma, a empresa se es-
força para oferecer um excelente 
produto aos consumidores, para 
que assim estejam totalmente 
satisfeitos.

Para a Sandwich’s Castro e Hijo, 
cada ponto de contato é uma 
oportunidade para conhecer e 
compreender melhor seus clien-
tes. Uma comunidade de clientes 
satisfeita pode se transformar na 
melhor defesa da marca.

Para poder satisfazer seus clien-
tes, a empresa estabelece algu-
mas ações, tais como:

• Escutar os clientes através 
de pesquisa, redes sociais e 
e-mails.

• Respeitar suas opiniões.
• Construir confiança, respon-

sabilidade e transparência.
• Tratar o cliente como um co-

laborador.
• Cumprir as promessas, como 

os presentes por motivos de 
festas (natal, festas pátrias e 
aniversário)

• E o não menos importante: 
“Obrigado”.

No momento, a companhia não 
conta com um plano de ação cor-
retiva, mas cada mínima even-
tualidade que tenha ocorrido, foi 
analisada e devidamente solucio-
nada em seu respectivo momen-
to.

A empresa tem uma forma ética 
de gestão, dentro da qual atra-
vés do site e das redes sociais in-
forma aos seus clientes sobre a 
forma adequada dentro da qual 
podem equilibrar o consumo dos 
produtos, oferecendo opções de 
sanduíches que não sejam altos 
em calorias e, inclusive, opções 
de sanduíches veganos para esse 
setor de consumidores que tam-
bém atendem.
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queso y 
pollo

Jamón y 
queso

Jamón, 
queso y 
aceituna

Jamón, 
queso
y huevo

Jamón, 
queso y 
huevo

Jamón, queso 
y espinaca
(Integral)

02

03

04

05

06

0701 Jamón, 
queso y 
pollo

Palta,
tomate
y huevo

Huachana,
jamón
y pollo

Jamón,
pollo y 
huevo
(Integral)

09

10

11

12Jamón,
pollo y
hot dog

08

Triple de jamón,
queso y pollo
Fresco pan de molde relleno de 3 
capas de puro sabor, delicioso jamón 
acompañado de queso y pollo.

10 11

Palta, huevo, 
jamón y tomate
Una combinación fresca y deliciosa,
perfecta para cualquier momento del día.

28

29

30

Pollo,
queso y
jamón
(Integral)

Durazno,
queso y
jamón

31

33

35

34

36

32

Palta,
tomate
y huevo

Jamón,
verduras,
pollo y 
huevo

Huachana,
huevo,
jamón y 
pollo

Jamón,
huevo,
aceituna 
y pollo

Jamón,
pollo y
queso

Jamón,
pollo
y huevo
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SPEEDYMEN´S S.A.C.

Speedymen’s privilegiou 
desde o começo o trabalho 
baseado em temas de des-

envolvimento, essa é sua espe-
cialidade e o compromisso se 
manifesta ao garantir que a criati-
vidade de suas peças publicitárias 
e a pauta motivem a população 
nacional a tomar consciência que 
são parte do desenvolvimento e 
não uma simples tarefa governa-
mental. 

A empresa chega em cada canto 
do país e em seus idiomas nati-
vos, assim como em seus meios 
de comunicação locais, sendo um 
colaborador eficaz de seu cliente 
para chegar onde ele queira che-
gar com sua mensagem.

A melhor fórmula que a empresa 
aplica é que, embora exista um 
executivo exclusivo para cada 
cliente, todos os funcionários, 
incluindo a direção da empresa, 
ficam a serviço dos clientes em 
qualquer dia e hora da semana, 
“administrando o atendimento”. 
Os clientes sabem que contam 
com eles inclusive em feriados e 
depois das oito da noite. O traba-
lho em equipe é vital para a Spee-
dymen’s. Os executivos se ajudam 
entre si embora pertençam a ou-
tro projeto, e se por alguma razão 
chegam a estar saturados, contra-
tam um serviço freelance como 
apoio técnico. 

A responsabilidade social é um 
objetivo da empresa, está pre-
sente na estrutura funcional 
dela - tendo como ator principal 
os funcionários - e a projetam ao 
cliente. Embora pareça incrível, a 
empresa investe em seu cliente, 
apoiando-o no aperfeiçoamento 
da produção ou pauta sempre 
que se trate de um objetivo de 
desenvolvimento humano. Além 
do mais, procuram fazer com que 
seu país tenha melhores pessoas, 
que as cifras de mortalidade por 
excesso de velocidade diminuam, 
que as eleições sejam democráti-
cas e que não saiam dela os maus 
políticos, entre outros temas com 
os quais se veem envolvidos.

Alfonso Wun y Manuel Altamirano
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