
 

 

 
 
 

O Colégio Objetivo Juazeiro foi premiado por seu compromisso 
com a Qualidade 

 
O Colégio Objetivo Juazeiro é uma empresa que desempenha um importante papel na 
sociedade, com a geração de empregos e a realização de ações que reforçam a qualidade em 
cada um de nossos grupos de interesse, cumprindo com os requerimentos do mercado e 
respeitando seus princípios para obter um desenvolvimento sustentável que fazem dessa 
organização um exemplo de negócio sustentável. 
 
O Colégio Objetivo Juazeiro participou da IX edição do encontro empresarial Brazil Quality 
Summit, realizado nas instalações do Maksoud Plaza Hotel, na cidade de São Paulo, no dia 10 
de maio, contexto no qual recebeu o “Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2016”, 
reconhecimento que reafirma seu compromisso como empresa, de continuar oferecendo 
qualidade e, assim, contribuir para com o desenvolvimento social do país. 
 
“Ter participado do Brazil Quality Summit e receber este galardão é um grande estímulo, nos 
motiva a seguir nesta mesma direção com respeito a nossa gestão corporativa. Estamos 
convencidos de que este reconhecimento é uma evidência de que estamos no caminho correto 
e que seremos vistos no mercado como uma empresa modelo que aposta na responsabilidade 
social e na qualidade“, comentou Ana Cláudia Ribeiro Soares do Colégio Objetivo Juazeiro. 
 
Por sua parte, o Dr. Daniel Maximilian da Costa, Fundador e CEO da Latin American Quality 
Institute (LAQI), expressou: “Parabenizamos o Colégio Objetivo Juazeiro por ter recebido o 
‘Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2016’. Acreditamos firmemente que o compromisso de 
apostar em uma gestão de qualidade merece ser reconhecido, mais ainda quando nestas 
gestões imperam conceitos tão transcendentes nas organizações de hoje, como a 
responsabilidade social empresarial e as boas práticas trabalhistas. Foi uma honra entregar o 
reconhecimento a esta empresa líder em seu setor”. 
 
O Colégio Objetivo Juazeiro adquire o compromisso público de desenvolver uma estratégia em 
busca da satisfação de seu cliente, oferecendo um serviço de qualidade apoiado nas 40+10 
ações, princípios transmitidos pela LAQI. 

 

  

Sobre o IX Brazil Quality Summit 

Trata-se da nona edição do encontro empresarial anual que reúne reconhecidos líderes empresariais do país, com o 

fim de trocar experiências, melhores práticas responsáveis e casos de sucesso, adquirindo, assim, novos 

conhecimentos em temas de Gestão de Qualidade Total e Responsabilidade Social Corporativa. 

 

Sobre a LAQI 

A Latin American Quality Institute é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo desenvolver 

normas, procedimentos e padrões de qualidade direcionados às diferentes categorias do mercado, apoiados em 

uma série de normas e procedimentos chamada as 40+10 ações. A LAQI tem alianças com organismos 

governamentais e não governamentais a nível mundial, com os quais está alinhada com mesmo objetivo a seguir. 


