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DANIEL
MAXIMILIAN
DA COSTA

EDITORIAL
Prezados leitores:

Iniciamos um novo ano na Quality Magazine, e com esta primeira 
edição, renovamos o compromisso de continuar proporcionando 
aos membros de nossa rede empresarial as ferramentas que 
lhes ajudem a atualizar seus conhecimentos graças aos artigos 
de reconhecidos especialistas latino-americanos.

Neste ano, nossa revista desenvolverá o conceito de “Reputação 
Corporativa”, trazendo a cada mês artigos vinculados a este 
tema, redigidos por especialistas. Além disso, contaremos com 
uma reportagem central das empresas mais destacadas de 
nossa rede empresarial, as quais demonstraram sua evolução 
empresarial no contexto empresarial latino-americano.

Sendo assim, iniciaremos esta edição 195 com os artigos sobre 
Reputação Corporativa do Conferencista Internacional Daniel 
Bizón e do Coach em Marca pessoal José Angel Muñoz. 

Teremos como central a entrevista da Gerente Geral da 
Ferropetrol S.R.L, Elizabeth Ávila, empresa boliviana que há 
quatro anos se comprometeu com as ações de Responsabilidade 
Total (LAEM) da LAQI e teve um desenvolvimento indiscutível.

Por outro lado, o Diretor Geral do CEHU, Jorge Árias, e a 
Sócia-diretora da Dirección Estratégica, Liliana Arevalo, 
através de seus artigos, vêm a esclarecer o panorama do 
mercado empresarial neste ano e como confrontá-lo com um 
planejamento estratégico.

Desta forma, em nome da equipe da LAQI, quero desejar que 
tenham um início de ano excelente com futuros sucessos, tanto 
pessoais como para suas empresas, procurando sempre se 
desenvolver com o objetivo da Qualidade Total.

FOUNDER & CEO
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Daniel Maximilian Da Costa
Founder & CEO

Latin American Quality Institute

Diretor Geral
Daniel Maximilian Da Costa
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Editor de texto
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Andrea Fronda
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http://www.laqi.org/pdf/brochure/BROCHURE_COLOMBIA_QUALITY_SUMMIT_2017.pdf
http://www.laqi.org/pdf/brochure/BROCHURE_ECUADOR_QUALITY_SUMMIT_2017.pdf
http://www.laqi.org/pdf/brochure/BROCHURE_BRAZIL_QUALITY_SUMMIT_2017.pdf
http://www.laqi.org/pdf/brochure/BROCHURE_BOLIVIA_QUALITY_SUMMIT_2017.pdf
http://www.laqi.org/pdf/brochure/BROCHURE_MEXICO_QUALITY_SUMMIT_2017.pdf
http://www.laqi.org/pdf/brochure/BROCHURE_PERU_QUALITY_SUMMIT_2017.pdf


4        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          5

ÍNDICE REPORTAJES

18

26

08 30

42

36

32

44

38

34

40
12

22

Empresa Líder
“4 anos no caminho da Qualidade total”

Daniel Bizón
Reputação corporativa

Jorge Arias Romero
Ventos de mudança

Liliana Arevalo
Inovação na gestão de pessoas

Para criar valor nos negócios

José Angel Muñoz
Reputação Corporativa e Marketing consciente

AUTOSERVICE DB CAVALLI

EYEBROW

LABORATÓRIO SANTA MÔNICA

COLEGIO OBJETIVO JUAZEIRO

INMOSOLUTION

ASOCIACIÓN COLEGIO MILITAR 
ALMIRANTE COLÓN

GRUPO CRIARQ

BOLPEGAS



6        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          7

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 



8        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          9

Ventos de Mudança

2016 se foi. Para alguns, de maneira satisfatória, 
pois obtiveram bons resultados importantes com 
relação a seus objetivos. Para outros, as coisas 

não foram muito bem e estão fazendo ajustes para en-
carar o futuro. São tempos de concluir processos de 
Planificação Estratégica, mas, além disso, de alinhar a 
organização inteira com relação aos tempos vividos, e 
obviamente, também no sentido de alcançar essa nova 
visão que os posicione corretamente no mercado e com 
seus clientes.

Mas alinhar não significa exercer pressão excessiva à 
estrutura de seu negócio na busca de alcançar melhorar 
seus resultados ou para paliar os escassos resultados 
que foram obtidos no exercício anterior. Alinhar significa 
preparar-se da maneira correta para enfrentar o novo de-
safio de seu negócio no mercado, incluindo, obviamente, 
as condições de complexidade macroeconómica e mi-
croeconómica da zona ou lugares onde opera com seus 
clientes.

Alinhar significa um  “Momentum”, ao que as organiza-
ções de Alto Desempenho dão especial importância para 
fazer um  “arranque” espetacular em sua carreira do novo 
ano. É dispor-se a desfrutar dos ventos de mudança que 
trará consigo o ano de 2017.

Por que devemos estar preparados?

Devemos estar preparados porque quem se antecipa à 
mudança têm maiores e melhores possibilidades de ser 
bem-sucedido em meio de todo este mundo tão volátil. 
Nesse ano, esperam-se mudanças em muitos aspectos, 
entre outros:

1. Mudanças na presidência dos EUA:  Que já têm con-
sequências em nosso tipo de câmbio e com isso al-
gumas empresas que têm passivos em dólares estão 
sendo afetadas por isso.

2. Mudanças no país como produto das próximas 
eleições:  O que gera desconfiança em muitos em-
presários para seguir investindo. Inclusive, esta 
variável gera fuga de capitais, procurando a se-
gurança patrimonial dos investidores. Já temos o 
aumento das gasolinas, que trará consigo uma in-
flação por cima da que nos veio prometendo e, ob-
viamente, devemos colocar especial interesse em 
maximizar nossa eficiência operativa para operar 
inteligentemente e com um controle adequado de 
nossos custos e gastos de operação.

3. Mudanças no mercado: Dia após dia, os clientes 
assumem decisões e se ligam às marcas que lhes 
proporcionam satisfação em términos de produto, 
em términos de preço, e sobre tudo em términos 
de serviço. E você deve tomar a decisão de man-
ter-se à vanguarda nestes conceitos de valor para 
quem serve.

4. Mudanças sociais: O comportamento social influi 
de maneira determinante nas decisões de seu ne-
gócio. Você deve aprender a sair adiante em meio 
das condições em que opera no país (Clima de In-
segurança, Clima de Desconfiança), e poderá fa-
zer isso se alinhar a sua organização de maneira 
correta.

5. Mudanças tecnológicas: Estamos na era da infor-
mação, e esta condição nos leva a tomar a deci-
são de nos manter atualizados em nossos proces-
sos, tanto de produção como de comercialização. 
O negócio pela internet no mundo cresce de ma-
neira exponencial e você não pode ficar para trás, 
neste sentido. Não se trata de dirigir todo o Face-
book procurando fazer presença, trata-se de fa-
zer que esta presença nas redes adicionem valor 
a seu negócio e deem lucro. Aqui está a diferença!

Estes são apenas alguns pontos de tantos outros que 
estão tocando a nossa porta, e pelos quais devemos 
nos jogar de uma vez por todas na mudança, para sair 
adiante com nossos planos e nova visão (que espero 
já a tenham consigo) de negócio que determinou al-
cançar nos tempos futuros.

Alinhar significa, então, dar clareza e rumo a quem lhe 
acompanha, e obviamente, à sua empresa. Caterina 
Fake, a Fundadora do Flickr.com e Hunch.com, diz o 
seguinte a respeito: “Frequentemente, as pessoas tra-
balham com grande empenho em uma direção equivo-
cada”. Eu penso que trabalhar na direção correta pro-
vavelmente seja mais importante que trabalhar com 
grande empenho!

Se você está pensando em iniciar um negócio ou in-
corporar um já existente a um novo mercado, vale a 
pena investigar um pouco antes de tomar a decisão 
de lançar-se no mercado. Isso lhe permitirá apontar de 
maneira adequada ao alvo que busca e, consequente-
mente, alcançar seus resultados. E lembre-se: o mer-
cado e seus clientes são o mais importante; nenhum 
equipamento estelar, nem nenhum produto fantástico 
poderão salvá-lo se não fizer as coisas corretas para 
ambos.

Se no exercício anterior, obteve resultados sobressa-
lentes, tome-os com a humildade que se requer e não 
pense que o alcançou tudo. Você deve se acostumar a 
não soltar seu cinzel e seu martelo para seguir pican-
do pedra a cada dia, porque se não o fizer, não poderá 
alcançar seus sonhos no futuro e obviamente, o su-
cesso que você espera. O mundo muda todo o tempo 
e você deve também intencionadamente seguir se de-
senvolvendo, aprendendo e mantendo-se em contínua 
aprendizagem. Simples assim!

Se não teve os resultados que esperava, também não 
se deprima. Aprenda e continue! Sua liderança ficará 
a prova e, nesse sentido, abandone a velha crença de 
que só você sabe tudo. Apoie-se em sua equipe, confie 
neles e em seu potencial e apegue-se a isso para sair 
adiante. Envolva a sua equipe em seus sonhos, e leve-
-os também a aspirar os ventos da mudança. Todos 
devemos mudar! Líderes e colaboradores... Sonho 
com poder ver isso em nosso país!

Em quase 34 anos já no mundo dos negócios, traba-
lhando diretamente na indústria, e em meus mais de 
17 como Consultor de Negócios e Coach de grandes 
Diretores e Executivos de primeiro nível, aprendi que 
quem se dispõe à mudança e se mantêm na linha da 
aprendizagem contínua é, na realidade, quem mais e 
melhores resultados obtém, inclusive, é quem gera um 
alto nível de satisfação e fidelização com seus clien-
tes e colaboradores, mantém suas equipes em um Alto 
Nível de Desempenho e faz realmente uma cultura de 
trabalho sobressalente.

JORGE
ARIAS

E-mail: direccion@cehu.com

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

Página Web: www.cehu.com
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São empresas de mentalidade de disrupção, não se 
apegam às normas existentes, superam toda expec-
tativa que se tem do cumprimento em termos de sua 
aprovação certificatória. Estas empresas estão entre-
gues a um modelo mental flexível, que promove a lide-
rança sobressalente em cada linha de sua estrutura 
operativa e souberam obter o melhor de outros a partir 
da construção de relações de confiança e de um nível 
de atuação congruente a cada dia. Quer dizer, acostu-
maram-se a “fazer o correto sempre” e é por isso que 
vão por cima de seus competidores e superando as 
expectativas de seus clientes. São empresas realmen-
te assombrosas com líderes particularmente espeta-
culares na maneira de realizar sua gestão diretiva e 
operativa.

Assim, se for montar um negócio de sucesso ou dese-
ja que o que já tem obtenha uma alta fila de valoração 
por seus clientes, deve compreender basicamente o 
que é aquilo que realmente seus clientes desejam ob-
ter em sua relação ao seu negócio. Há certas necessi-
dades básicas nas que você deve focar sua atenção se 
sua intenção, como eu disse anteriormente, é alcançar 
um lugar sobressalente:

• Deve conhecer o que é realmente que seus clien-
tes desejam adquirir: Isso lhe permitirá esclarecer 
melhor suas intenções de serviço e de produto.

• Deve garantir que o que você lhe dá gera nele o 
orgulho de possui-lo: Você deve garantir o melhor 
produto ou serviço para que ele se sinta identifica-
do com sua marca e gere uma alta motivação em 
tê-lo consigo. (O status que gera para uma pessoa 
ter um computador ou os produtos da Apple, em 
geral).

• O preço por seu produto ou serviço: Você deve 
conhecer qual é o preço máximo que o cliente ou 
comprador estaria disposto a pagar pelo que você 
lhe dá. Este indicador dirá o nível de eficiência que 
deve ter ao interior de seu negócio e as ações em 
matéria de controle de custos e gastos que deve 
imperar como parte da cultura em sua empresa.

• O esforço que representa ganhar um cliente: Você 
já se perguntou quanto custa ganhar um cliente 
mais em sua carteira? Se não souber, deveria sa-
bê-lo, porque isso lhe permitirá valorá-lo e, nesse 
sentido, realizar ações para incrementar seu índi-
ce de retenção de clientes. Conhece a rotação de 
clientes de sua empresa? Quanto lhe custa isso?

Você pode ver agora a razão de por que se alinhar e 
se manter em constante mudança? Se seu propósito 
forem seus clientes, você deve alinhar cada parte de 
seu negócio para dar a eles o que, em justiça, estão 
procurando. Você não deve regular nenhum esforço 
por fazer com que no interior de seu negócio se faça o 
correto para garantir sua visão e seu propósito frente 
a eles, e isso implica que invista em sua equipe, no 
trabalho em equipe, nas compensações adequadas 
pelos resultados alcançados, por seu desenvolvimen-
to e crescimento, por maximizar o processo de recru-
tamento e seleção de pessoal para trazer o melhor 
talento da zona onde se move, de fazer planos inten-
sos de coesão com seus colaboradores, de investir em 
sua motivação e satisfação e, sobre tudo, de investir 
no crescimento da liderança de todo o pessoal com 
mando na empresa, pois são eles quem tem o com-
promisso de detonar o fogo interior das pessoas que 
trabalham na operação para que possam expor o má-
ximo de seu potencial visando alcançar, como disse, 
sua visão de negócio.

Deixe de pensar somente em obter lucro às custas 
do sacrifício de outros. São tempos de mudança, de 
compartilhar para obter o melhor de cada pessoa que 
o acompanha nesse caminho. Henry Fielding, roman-
cista do século XVIII, dizia: “Faça do dinheiro seu Deus 
e as desgraças choverão sobre você”. E não duvide, 
pense em SERVIR em um nível muito alto antes de 
pensar unicamente no dinheiro. Como tenho dito, “no 
mundo dos negócios, nem tudo são números, pois 
estes provêm das ações extraordinárias das pessoas 
comprometidas com sua visão, e não de outro lugar”.

Você tem em suas mãos a grande oportunidade de 
fazer um 2017 extraordinário se se mantém em cons-
tante mudança e crescendo intencionadamente, se se 
decidir a fazer o correto com quem o acompanha. A 
planificação estratégica, não se dá por si só, requer 
de um alto nível de compromisso por aqueles que o 
acompanham, e este se obtém unicamente quando 
você aprende a liderar corretamente sua pessoa, a ou-
tros e à organização inteira.

Disponha-se a fazer as coisas FORA DO COMUM, e 
acredite: fazê-lo gera dividendos!

Meus melhores desejos para este ano e, claro, não 
posso deixar de lembrar que estou às suas ordens 
para trabalhar com você na busca de seus objetivos.
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Inovação na gestão 
de pessoas

Para criar Valor 
nos Negócios

“A inovação começa na forma de ver o mundo
e as pessoas que nele vivem.”
 
Muitas organizações de hoje contam com expressões 
corporativas de Visão, Missão e Valores. Algumas ou-
tras têm também Metas e Planos de Ação, e outras, 
além do mais, contam com Fatores Chave de Sucesso. 
E tudo isto chamam de Planejamento Estratégico. 
 
A planificação estratégica é necessária para que uma 
empresa tenha esclarecido o que deseja alcançar, 
quando e como, mas não basta colocando-a em um 
documento se não for implementada de forma cons-
ciente e responsável para alcançar os objetivos e re-
sultados propostos.
 
É preciso, além disso, ter um Planejamento Tático, que 
permita a cada certo tempo a revisão e o esclareci-
mento dos objetivos específicos, selecionar as estra-
tégias que garantem o sucesso e, sobre tudo, efetuar o 
acompanhamento respectivo. Tudo isso apenas é pos-
sível graças às pessoas que integram a organização e 
fazem com que os planos abstratos se transformem 
em ações concretas.
 
A verdadeira fortaleza de uma empresa não está em 
seus processos, métodos ou cargos de trabalho, está 
nas pessoas que a compõem, desde aquelas que ocu-
pam cargos chave e de suporte, até aquelas que ocu-
pam cargos de base. Apenas elas dão vida e sentido a 
uma organização para que esta alcance suas metas e 
se consolide.

LILIANA
AREVALO

Socia-Directora de Dirección 
Estratégica SAC

E-mail: 
liliana@direccion-estrategica.

com

https://www.linkedin.com/in/
lilianaarevalo

Telf. 51 (1) 369-8000

www.direccion-estrategica.
com

Pergunta:
Como está administrando as pessoas para que sua 
empresa avance na velocidade desejada?
Está administrando a pessoas estancadas ou a pes-
soas vencedoras?
 
As pessoas estancadas apostam no que é seguro, não 
têm direção nem metas claras, não contam com pla-
nos de ação definidos e nem sempre sabem trabalhar 
em equipe. Permitem-se permanecer no status quo, 
preferem sua zona de conforto, a inércia, o perfeccio-
nismo extremo e, finalmente, terminam sabotando a 
si mesmas.
 
As pessoas vencedoras alcançam seu máximo poten-
cial, criam valor, têm clareza de estratégia e um plano 
definido. Possuem uma mente ganhadora e se susten-
tam em equipe, através da confiança, da cooperação, 
e se permitem desfrutar o sucesso. Antes de reagir ne-
gativamente, dão um passo para trás para refletir, e o 
mais importante: sabem delegar, têm um second, uma 
pessoa a quem empoderar.

Exercício:
Examine sua equipe de trabalho, sobre tudo aquele 
que ocupa um posto chave:
É uma pessoa estancada ou vencedora?
 
Se for uma pessoa estancada, talvez precise de acom-
panhamento e apoio para ter claro quais são suas me-
tas e objetivos, motivação quando cai em desacertos, 
treinamento para  elevar seus skills de desempenho e 
resultados que lhe permitam expandir-se para a zona 
de desafios, para aprender a trabalhar em equipe e su-
perar as metas confiadas a ela.
 
Se for uma pessoa vencedora, excelente! Mas talvez 
precise de um maior empoderamento, ser agente de 
mudança, desenvolver novos papeis, assumir maiores 
desafios, ter um espaço para a inovação, antes que 
pense ou decida procurar onde poder fazê-lo.

 
Reflexão
90% dos executivos empregados está procurando ou-
tro trabalho e 44% deles o faz ativamente, esperando 
mais desenvolvimento profissional.
 
Um estudo realizado por Richard St. John, logo depois 
de sete anos de investigação e 500 entrevistas a exe-
cutivos bem-sucedidos, definiu em oito os Segredos 
dos Executivos mais bem-sucedidos: Paixão, Trabalho 
Duro, Prática, Foco, Impulso, Serviço, Ideia e Persis-
tência.
 
Como mencionei anteriormente, a fortaleza de uma 
organização são as pessoas que a integram, mas de-
vemos reconhecer: são ainda mais aquelas que estão 
dispostas a romper esquemas, a inovar, a se desafiar, 
a ser bem-sucedidas.  Estas pessoas somam três coi-
sas: Talento + Conhecimento + Destreza.
 
Talento: Demonstram paixão pelo que fazem, com 
idéias novas e alta vocação de serviço.
Conhecimento: Têm uma estratégia clara, melhoram 
com a prática e possuem alta capacidade de apren-
dizagem.
Destreza: Trabalham muito, têm impulso, são persis-
tentes e possuem autoconfiança.
 
Muitos empresários, ao saber isso, pensam automa-
ticamente no que têm que sacrificar para levar as 
pessoas a um seguinte nível, em vez de visualizar o 
que obterão ao final.  Mas, se você quer resultados 
extraordinários, deve fazer esforços extraordinários e 
para isso deve investir tempo, energia, recursos, esfor-
ços e dinheiro.
 
Aqui, apresento algumas ideias de Ação para Inovar a 
Gestão nas Pessoas:
 
• Empodere o gestor de Recursos Humanos, torne-o 

seu aliado estratégico.
• Capte os melhores talentos para sua organização 

através de processos de superatração.
• Gere experiências vitais em suas capacitações, 

que sejam 100% meta práticas.
• Inove formas de comunicação entre seus empre-

gados, para fazer que melhorem o clima trabalhis-
ta, usando a tecnologia e redes sociais.

• Crie sólidas culturas organizacionais e faça com 
que os valores sejam realmente vividos.

• Implemente uma cultura da felicidade.
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Realidade
Últimos estudos ocupacionais mostram que 45% dos 
profissionais empregados se sentem infelizes em seu 
centro de trabalho.
 
Outro fator importante para gerar valor no negócio é 
a FELICIDADE. Administrar a felicidade no trabalho é 
uma obrigação se você quer ter uma empresa PRÓS-
PERA e PRODUTIVA. A felicidade é um estado no qual 
a pessoa desenvolve todos seus talentos, destrezas 
e habilidades com pessoas sociáveis no desenvolvi-
mento de sua carreira profissional.
 
Primicia
As pessoas relativamente felizes são 30% mais pro-
dutivas, 37% mais efetivas em vendas e 300% mais 
criativas e inovadoras.
(Estudo da Harvard University, 2015).
 
Rosabeth Moss Kanter, diretora da Iniciativa de Lide-
rança Avançada da Universidade de Harvard, expli-
cava recentemente que “as pessoas mais felizes no 
trabalho são aquelas que se dedicam a lutar com os 
problemas mais complicados”.
 
O inglês Nic Marks, criador do Índice de Felicidade do 
Planeta, indicou que: “a felicidade na empresa e no 
trabalho se refere à experiência emocional das pes-
soas em seu âmbito trabalhista. A confiança, o res-
peito, levar-se bem com seus chefes, companheiros e 
equipes de trabalho são indicadores que determinam 
a felicidade de um colaborador”.
 
As pessoas gostam de se sentir desafiadas, inspiradas, 
aprender novas coisas, saber que obtêm algo com seu 
trabalho.  Sentem motivação quando são empodera-
das e, sobre tudo, gostam de ter um bom feedback ao 
qual possam responder de forma construtiva.  Querem 
ver, além do mais, que sua empresa está fazendo um 
contribua com valioso a seus clientes e à sociedade.
 
Um maior clima de felicidade em uma empresa ele-
va seus resultados e a PRODUTIVIDADE, assim como 
melhora sua capacidade de reter pessoas valiosas, o 
que se traduz em uma menor rotação e diminuição do 
absentismo.

 
As pessoas relativamente felizes:

• São mais criativas e inovadoras
• Têm uma melhor qualidade de trabalho e som me-

nos propensas aos acidentes.
• Desenvolvem seu talento e o de outros 
• Se adaptam à equipe
• Se veem mais saudáveis
• Possuem capacidade para resolver problemas
• São bons aprendizes
 
DADO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), prevê-se que para o ano de 2020, a depres-
são será a segunda causa de incapacidade no mundo, 
estando atrás apenas de doenças como enfartes, in-
suficiência coronária ou acidente cerebrovasculares.
 
Uma pessoa deprimida é uma pessoa produtiva? Ren-
de 100% do que pode dar? Não, entretanto, a empresa 
tem que lhe retribuir economicamente 100%.
 
Levar uma empresa a viver uma cultura de felicidade 
não deve ser tedioso nem difícil.  Comece com peque-
nos passos: proporcione uma visão poderosamente 
atrativa, gere um clima trabalhista harmonioso, cons-
trua pontes de comunicação efetivos, crie experiên-
cias vitais, rodeie os de ambientes de arte e beleza, e 
o mais importante, ofereça um SENTIDO transcenden-
te, além do lucro econômico, e que sintam que estão 
deixando um rastro.

Reflexão
Após 25 anos de prática consultiva, poderia dizer que, 
assim como um escritor na soma de suas experiên-
cias boas e más, um empresário soma as decisões 
que toma, as certas e as erradas.
Decide, arrisca, aprende.
Carlos A. Navarrete.
 
Finalmente, inovar a gestão das pessoas não é um as-
sunto da noite para o dia. É um processo que requer 
muito esforço e alta dedicação, mas com o adequado 
suporte, podem se transformar em empresas grandio-
sas com alto valor para os donos, empregados, clien-
tes, fornecedores e para a comunidade. Em resumo, 
tudo se trata de DEIXAR RASTRO.



16        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          17

NOTA 
CENTRAL
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Faz já quatro anos que a empresa FERROPETROL 
integrou a rede empresarial latino-americana da 
LAQI, alinhando assim suas gestões empresariais 

aos parâmetros de Responsabilidade Total.  A Geren-
te General Elizabeth Ávila nos conta nesta entrevista a 
evolução sua empresa no contexto boliviano e a imagem 
projetada na América Latina.

FERROPETROL
“4 anos no caminho da Qualidade total”

O que a FERROPETROL representa para a 
Bolívia?

Desenvolvimento.  Desde os inícios de nossa em-
presa, contribuímos para com o desenvolvimento 
industrial do país. Nossa empresa participou como 
fornecedor em significativos projetos que melhora-
ram a qualidade de vida da sociedade boliviana. Fo-
ram muitos os projetos nos quais tomamos um pa-
pel muito importante, tanto em pequenas como em 
grandes indústrias.  Por exemplo, de 2005 a 2009, 
provemos com perfis de aço importados exclusivos 
para a construção da ponte Pailas, que une a cidade 
da Santa cruz com localidades dedicadas ao agro e 
ao gado. Sem dúvidas, foi um projeto crucial que 
proporcionou ao transporte de carga pesada uma 
boa fluidez em suas atividades comerciais. Pode-
mos dizer com orgulho que a FERROPETROL estará 
sempre comprometida com o desenvolvimento do 
país.

Qual é a IMAGEM da FERROPETROL para seus 
clientes?

Empresa líder com produtos de qualidade e varie-
dade. Esta imagem foi conseguida graças aos es-
forços realizados para oferecer soluções integrais 
a nossos clientes e a capacitação profissional de 
nossa equipe. Além disso, temos um excelente 
nível de confiabilidade em nossos clientes, já que 
sempre tratamos de entregar todos nossos mate-
riais na data acordada, ou antes, se for possível. Do 
mesmo modo, colaboramos e coordenamos com 
eles na parte logística, conseguindo que eles te-
nham os recursos necessários no tempo e o lugar 
adequado. 

“Podemos dizer com orgulho que a FERROPETROL estará 
sempre comprometida com o desenvolvimento do país”

É por isso que nós da FERROPETROL trabalhamos de 
forma conjunta com nossos clientes, apoiando-os em 
seus projetos, o que gera uma aproximação profissio-
nal que nos dá uma ideia clara de suas necessidades 
e da percepção que têm de nós como empresa. Dessa 
forma, podemos afirmar que nossa imagem é de Em-
presa líder com produtos de qualidade e variedade.

Qual é a projeção da FERROPETROL para os pró-
ximos anos? 

CCrescer e nos desenvolver sustentavelmente. Temos 
planejado ampliar nossas instalações com a constru-
ção de dois novos armazéns em lugares estratégicos 
do país. Dessa forma, poderemos prover a nossos 
clientes com mais material ao alcance imediato e sa-
tisfazer suas necessidades. Do mesmo modo, realiza-
remos um projeto de “Serviço de Entrega” em todo o 
território boliviano.

Nós, da FERROPETROL, temos claros em nossa ges-
tão empresarial os 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável estabelecidos pela ONU, e somos cons-
cientes da deterioração do meio ambiente. Por esta 
razão, estamos comprometidos cada vez mais com 
os projetos de conservação. Atualmente, apoiamos o 
projeto “Colectivo Árbol” [Coletivo Árvore], junto com 
o qual desenvolvemos um trabalho titânico na con-
servação das árvores dentro da área urbana da Santa 
Cruz de la Sierra.

Nossa empresa veio experimentando um desenvolvi-
mento sustentado ao longo dos últimos quatro anos, o 
qual nos permitiu nos posicionar como uma empresa 
totalmente responsável. 

Como a LAQI contribui para com a atualidade de 
sucesso da FERROPETROL?

Graças à participação da FERROPETROL nas cúpulas 
empresariais realizadas pela Latin American Quality 
Institute (LAQI), pusemos em prática os conheci-
mentos adquiridos pelas experiências, conferências 
e oficinas dos especialistas em gestão empresarial, 
o qual nos permitiu crescer positivamente pessoal e 
profissionalmente. Esta aquisição de conhecimentos 
repercutiu na evolução de nossa empresa nos levando 
a nossa realidade de sucesso.

Estes encontros são excelentes oportunidades para 
intercambiar ideias e experiências com outros empre-
sários da América Latina, o que nos permite ter um pa-
norama e uma visão mais completa do que acontece 
nos países irmãos do ponto de vista empresarial.

Tem sido uma experiência enriquecedora poder co-
nhecer empresários de diferentes países nos permitiu 
mudar alguns paradigmas que tínhamos estabeleci-
dos e assim encarar a vida e os negócios de forma 
diferente. A LAQI mudou o nosso paradigma comer-
cial, agora vemos a América Latina como um mercado 
unificado. 

As relações que viemos construindo ao longo destes 
anos com outros participantes desta organização fo-
ram de importância vital para compreender o propósi-
to da LAQI.

Elizabeth Avila - Gerente Geral

“A LAQI mudou o nosso paradigma 
comercial, agora vemos a América Latina 

como um mercado unificado”
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REPUTAÇÃO
CORPORATIVO
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Reputação 
Corporativa e 

Marketing 
consciente 

Negócios sustentáveis e 
eticamente responsáveis para 

uma economia volátil
Nosso planeta está mudando, a sociedade está mu-
dando, as empresas estão mudando e nós, os seres 
humanos, como parte fundamental de toda essa 
engrenagem, também estamos mudando.  Foi uma 
mudança voluntária e espontânea? É obvio que não. 
Quais foram as causas dessa mudança? Poderíamos 
escrever um livro sobre elas, entretanto, quero me re-
ferir a apenas algumas pontuais, mas que são deter-
minantes em todo este processo:

• Um sistema econômico desgastado que não de-
monstrou ser eficiente nem equitativo perante 
uma sociedade que pede a gritos uma mudança 
de consciência

• Um dano ecológico sem precedentes que está 
chegando a um ponto irreversível, movido muitas 
vezes por uma busca frenética de enriquecimento 
que está causando um desequilíbrio social e am-
biental nunca visto antes 

• E, finalmente, uma evolução social, movida pelas 
novas gerações de jovens, os quais, cansados do 
que veem, estão criando empresas e negócios com 
alma, focados em servir, cuidando de seu meio e, 
ao mesmo tempo, sendo lucrativos.

Diante deste processo de mudança, os seres humanos 
têm unido esforços na busca de novas alternativas 
que nos permitam começar a obter esse tão ansiado 
desenvolvimento sustentável, um conceito que nos 
parece cada vez mais utópico. Entretanto, é, ao mes-
mo tempo, um sonho que muitos otimistas não que-
rem renunciar.

Esta busca de novas formas de convivência mundial 
coloca as bases para que, tanto as grandes corpora-
ções, assim como o resto das empresas, voltem pau-
latinamente seus olhos para modelos de crescimento 
empresarial, nos quais, sem sacrificar sua rentabilida-
de, desenvolvem formas de fazer negócios mais equi-
tativos para seus stakeholders, quer dizer, para todos 
aqueles grupos que se relacionam com ela (clientes, 
fornecedores, acionistas, investidores, entidades pú-
blicas etc.) Um dos conceitos que emergem produto 
de todas estas mudanças é precisamente o conhecido 
como: Reputação Corporativa.

A Reputação Corporativa é um princípio empresarial 
e um ativo intangível das empresas, caracterizado 
pela qualidade e a ética em seu acionar que pode se 
transformar em um gerador de valor que garanta a so-
brevivência da empresa no tempo e seu crescimento 
econômico. Não é nem mais nem menos que aquilo 
que dizem a respeito de sua empresa. Poderíamos 
compará-lo com a “boa ou má fama” que uma pessoa 
tem como consequência de seus atos.

Diante de todas essas mudanças, o Marketing, como 
parte do sistema econômico que facilita a comunica-
ção entre as empresas e seus clientes, não podia fi-
car à margem, e de forma gradual veio evoluindo para 
um conceito cada vez mais conhecido, denominado 
Marketing Consciente, o qual expõe a importância de 
começar a estabelecer vínculos mais profundos com 
seus clientes através de uma comunicação transpa-
rente e empática, que permita aprender a escutá-los 
mais, criando conexões emocionais que levem as em-
presas a satisfazer de forma sustentável as necessi-
dades específicas de seus clientes, sem fomentar a 
produção e o consumo desmedido de bens e serviços 
desnecessários.

E por que o Marketing precisa mudar? A razão é muito 
simples: os marqueteiros têm descoberto que a forma 
tradicional na qual vamos fazendo marketing ao lon-
go destes anos, não apenas conduziu os clientes ao 
consumo desmedido de bens e serviços, mas também 
levou a taxas de erro épicas no desenvolvimento de 
produtos que não chegam a representar uma verda-
deira oferta de valor para nossos clientes, vendendo 
fantasias e não soluções reais, confundindo para nos-
so benefício a palavra desejo com necessidade.

Apoiados nesse princípio, nós nos perguntamos: como 
as empresas podem começar a migrar de um marke-
ting tradicional ao marketing consciente?  Para res-
ponder esta pergunta, devemos começar por mudar o 
DNA da empresa.  Nossas companhias devem migrar 
a um modelo de negócio no qual, tradicionalmente a 
ambição e o lucro desmedido foi seu motor, a uma fi-
losofia de empresas com sentido, negócios com alma 
que procuram em primeira instância elevar a qualida-
de de vida de todas as pessoas que interagem direta 
ou indiretamente com elas, chame-se clientes, cola-
boradores ou fornecedores.  Estas empresas, antes de 
procurar servir-se a elas mesmas devem procurar ser-
vir a seus clientes, representar um verdadeiro apoio 
a seu crescimento, promover o consumo responsável 
e desenvolver produtos e serviços que ajudem ao 
bem-estar geral de seus clientes e não representem 
um empecilho para seu crescimento integral, empre-
sas com uma clara visão para a sustentabilidade, que 
procurem a colaboração e não a competição, enfim, 
empresas com valores, apegadas aos princípios uni-
versais que existiram sempre, mas que infelizmente 
vieram paulatinamente sendo substituídos por uma 
série de regras do mercado e a economia que precisa-
mente nos têm sumidos na crise global que atualmen-
te confrontamos.

Uma empresa que aplica de forma responsável o mar-
keting consciente, deveria sempre ter presente o se-
guinte:

• Seus produtos ou serviços devem gerar uma ver-
dadeira oferta de valor aos seus clientes, satis-
fazendo necessidades reais e não simplesmente 
desejos egoístas

• Seus produtos e serviços devem ser gerados sob 
princípios sociais e ambientalmente éticos, nos 
quais o impacto ecológico seja mínimo e não se 
recorra a práticas trabalhistas incorretas, como o 
trabalho forçado de menores, tendências traba-
lhistas de exploração, a utilização de componen-
tes ou ingredientes poluentes, e o manejo inade-
quado de refugos tóxicos

• A comunicação com seus clientes deve ser trans-
parente e direta, nunca manipulativa e muito me-
nos que se preste a confusões ou falsas expecta-
tivas sobre seus produtos ou serviços

JOSE
MUÑOZ

Trainer & Coach en 
Marca Personal Consultor en 

Marketing Empresarial y 
Conferencista Internacional

www.marketipscr.com 
 www.joseangelmunoz.branded.me  

 correo electrónico: jmunoz@
marketipscr.com.
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Sobre esta linha, não podemos falar de marketing 
consciente sem deixar de lado o papel que temos nós, 
consumidores, e nossa responsabilidade para come-
çar a mudar as formas desgastadas de fazer marke-
ting por parte das empresas, mediante a figura de 
um consumidor socialmente responsável.  Nós con-
sumidores, segundo Joan Antonio Melei, pioneiro da 
bancada ética na Espanha, devemos começar a nos 
fazer três perguntas básicas antes de comprar: 1. Que 
coisas estou comprando? 2. Que motivos me levam 
a fazê-lo? 3. A quem estou comprando?  À primeira 
pergunta devemos investigar: Do que está feito o pro-
duto? Que práticas intervieram em sua elaboração? 
Que tipo de trabalhadores contratam? A segunda per-
gunta: Por que compro? Devemos indagar as razões 
ocultas que muitas vezes nos levam a consumir em 
excesso. Será que estamos pretendendo encher com 
coisas materiais um vazio existencial? Será que nosso 
ego nos obriga a consumir para manter um certo nível 
de status? Teremos clara a diferença entre desejo e 
necessidade, entre diversão e verdadeira felicidade? 
E finalmente, a terceira pergunta: A quem estou com-
prando? Certos estaríamos se nos questionássemos: 
Que tipo de empresa é? Onde vai parar o dinheiro de 
minha compra? Que classe de práticas sustentáveis 
desenvolvem? Quanto investem em seu capital huma-
no?

Este simples exercício retrospectivo pode nos ajudar a 
nos transformar em melhores consumidores, respon-
sáveis, éticos e conscientes de que a verdadeira mu-
dança que necessitamos se dará na medida em que 
nós tenhamos claro que como clientes temos o poder 
de escolher o que compramos e, consequentemente, 
exigir às empresas fornecedoras serviços que promo-
vam um verdadeiro crescimento equitativo e sustentá-
vel da humanidade.

Para aqueles que ainda expostos a estas diretrizes se 
sintam inclinados a acreditar que todos estes proces-
sos de mudança e novas práticas nas empresas são 
uma “moda do momento”, que no curto prazo retorna-
remos ao modelo tradicional de fazer negócios, tenho 
notícias: na medida em que este nova filosofia eco-
nômica e social retroceda a seus estádios anteriores, 
voltaremos a cair sistematicamente nas crises globais 
que nos trouxeram tantas dores de cabeça, mesmas 
que atualmente têm a nossa sociedade e o nosso pla-
neta a bordo do precipício, como bem apontava Sócra-
tes: «O segredo da mudança está em não focar a ener-
gia em combater o velho, mas em construir o novo».
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REPUTAÇÃO 
CORPORATIVA

Certa vez, depois de uma palestra, um homem veio falar comi-
go e lançou a seguinte pergunta:

Daniel Bizon 
como é que eu faço minha empresa ganhar mais reputação?

Respondi que a única a forma é fazendo com que ela mereça.

Uma corporação é exatamente como uma pessoa.Indivíduos com 
verdadeira reputação, não alcançaram suas posições superiores 
sem um grande merecimento.Muito trabalho, paciência, atenção 
aos pequenos detalhes fazem parte da reação positiva que empre-
sas excelentes geram.

Reputação é uma percepção de valor, provocada pelo reconheci-
mento, pela satisfação, pelos resultados alcançados e principal-
mente por uma história.No coração da reputação estão as trans-
formações que alguém provocou e que certamente beneficiaram 
uma ou mais pessoas.

O princípio que rege estas transformações é a perseguição obses-
siva da qualidade.Entendamos que qualidade é exatamente aquilo 
que os clientes julgam que qualidade é.Na verdade, ao contrário 
do que muitos ainda pensam, não existe “nossos padrões de qua-
lidade”. 

O que existe são os padrões que as pessoas e as empresas espe-
ram, já que elas precisam mesmo é de alguma transformação sig-
nificativa.Por isso é seguro afirmar que 80% das chances que uma 
corporação tem de construir reputação, se encontram na mentali-
dade das pessoas que nela atuam, seja em posições de liderança, 
seja em posições de operação.

OS 5 PRINCÍPIOS DA REPUTAÇÃO 
CORPORATIVA BASEADA 

NA VERDADEIRA QUALIDADE

DANIEL
BIZON

Palestras de alto impacto

contato@danielbizon.com.br

Phone: 55 (31) 9949 1642

www.danielbizon.com.br

Para construir e sustentar reputação corporativa, 5 
princípios universais servem como balizadores de 
tudo o que acontece no dia-a-dia:

Princípio 1 - Batalhe diariamente por uma cultura de 
excelência na qualidade
A cultura de uma corporação é o senso de missão que 
existe ou inexiste em todos os minutos do dia. 
Só é possível construir uma cultura de excelência tra-
balhando duro.

Princípio 2 - Sempre considere suas certezas sobre 
clientes e outros stakeholders como hipóteses
Um erro fatal que muitas corporações cometem é ter 
“certeza demais” de fatos não comprovados, não de-
batidos e não validados por stakeholders e clientes. 
Por isso, considere sempre suas certezas como hipó-
teses, até que elas sejam claramente um fato baseado 
em realidade.

Princípio 3 - Considere que o que é valor para os 
clientes está mudando muito mais rápido
Com a aceleração do ciclo tecnológico internacional, o 
que é valor para clientes hoje, pode se transformar em 
algo comum muito rápido. 
Portanto é preciso construir novos valores continua-
mente. São eles que promovem reputação.

Princípio 4 - Invista dinheiro em testes antes de in-
vestir em pesquisas extensas e onerosas
Antes de investir fortemente em pesquisa, invista em 
testes. 

Estamos na era dos protótipos e paradoxalmente, os 
modestos investimentos iniciais que os protótipos 
exigem colaboram para a construção de grande repu-
tação no longo prazo, exatamente porque estes mo-
destos investimentos evitam erros.

Princípio 5 - Tenha clareza e lucidez a respeito das 
transformações que seus clientes precisam e desejam
Nunca se esqueça disso: você não vende produtos e 
muito menos serviços. 
Você vende transformações. Clientes querem mudan-
ça. 

Ao comprar da sua corporação, os clientes têm uma 
expectativa de que algo mude em seus negócios e/ou 
em suas vidas. 

Seguindo estes cinco princípios, sua empresa aumen-
ta muito o potencial de reputação, construída e sus-
tentada na jornada diária, que ao longo dos meses e 
anos cria histórias e lembranças positivas naqueles 
que são a grande razão de termos iniciado uma mis-
são corporativa.

Acima de tudo, “a velha qualidade” é a raiz de todo o 
processo e sempre será a referência das empresas in-
teligentes que sabem por que abriram suas portas um 
dia.
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Dirección:
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Auto Service DB Cavalli
empresa especializada em serviços automotivos

O desenvolvimento sustentável é encarado sem-
pre por três vertentes: a econômica, a ecológica 
e a social. Desta forma, as mesmas serão trata-

das visando às qualificações da empresa DB Cavalli, 
perante a retórica da sustentabilidade, tão importante 
em contexto local e mundial.

Do ponto de vista econômico, a empresa tem contri-
buído com a região da Transamazônica no Estado do 
Pará, de forma a proporcionar a empregabilidade dos 
habitantes da região. É uma empresa local, há 21 anos 
no mercado, com solidez, equipe técnica multidiscipli-
nar, têm se tornado referência aos grandes empreen-
dimentos que estão se instalando na região, sejam 
esta prestação de serviços de mão-de-obra, locação 
de máquinas leves e pesadas, acompanhamento nu-
tricional, abertura de estradas, construção civil, em-
preendimentos florestais e agronômicos.

Outra vertente, a ecológica vem ganhando destaque 
através da prática de manejo florestal que visa a ex-
ploração de produtos não-madeireiros (castanha do 
Brasil e Borracha); com respeito a natureza e por con-

sequência aos corpos hídricos, bem como as popula-
ções tradicionais inseridas. Seguindo também a cor-
rente do respeito aos recursos naturais a empresa tem 
incentivado as populações tradicionais na prática da 
agricultura de baixo impacto, com práticas agroeco-
lógicas com o uso da compostagem, adubação alter-
nativa e diversificação da renda dos povos envolvidos, 
contribuindo com a fixação desses povos protetores 
da floresta e dos rios.

Por fim, no viés social a empresa tem contribuído com 
campanhas educativas que promovem a não utiliza-
ção de drogas pelos jovens da região em parceria com 
a Superintendência de Polícia Civil do Estado do Pará. 
Também tem contribuído com a reforma de prédios 
escolares evidenciando sua importância para à cidade 
de Altamira e região.

Desta forma a empresa Auto Service DB Cavalli tem 
contribuído com a região da Transamazônica através 
de uma estrutura que permite a competição com ou-
tras empresas da região norte e porque não até do 
país; referência quando o assunto é Amazônia.

 Por isso a Auto Service DB Cavalli tem como objetivo 
consolidar-se como referência na qualidade na pres-
tação de serviços, de modo a continuar construindo 
uma marca de excelência reconhecida por todos os 
seus clientes.

Também patrocinam projetos 
sociais, culturais e esportivos 

do município, visando contribuir 
para o desenvolvimento local, 

ampliando o acesso 
da sociedade.

Do mesmo modo a Política Auto Service DB Cavalli de 
Qualidade define diretrizes para monitorar e promover 
a melhoria contínua, necessária ao desenvolvimento 
dos negócios. Será essa política que fornecerá uma 
estrutura para o estabelecimento dos objetivos da 
qualidade que irão nortear os programas e ações da 
empresa.

Missão
Prestar os melhores serviços, atendendo as necessi-
dades e superando as expectativas de nossos clien-
tes.

Visão
Ser referência de atendimento e de qualidade técni-
ca, gerenciando o negócio com responsabilidade e de 
forma sustentável, proporcionando oportunidades de 
desenvolvimento para licenciados, funcionários, clien-
tes, parceiros e à comunidade.

Valores
Respeito aos princípios da Moral e da Ética; trans-
parência em todos os relacionamentos (internos e 
externos), com base em responsabilidade, respeito e 
confiança; gerenciamento competente, consistente 
e focado; crença na capacidade de desenvolvimento 
pessoal e profissional das pessoas; respeito às pes-
soas e ao meio ambiente; honestidade, integridade e 
idoneidade na gestão de recursos.

Finalmente, por meio das ações desenvolvidas, procu-
ram ter o compromisso com a sociedade e/ou comuni-
dades no sentido de proporcionar o desenvolvimento 
econômico e o aumento da qualidade de vida. Buscam 
atuar com responsabilidade social, ético e transparen-
te. No Programa de Atividades Produtivas do Plano 
Básico Ambiental de Belo Monte, por exemplo, incen-
tivam o desenvolvimento sustentável. 

Também patrocinam projetos sociais, culturais e es-
portivos do município visando contribuir para o desen-
volvimento local, ampliando o acesso da sociedade.

Correo:
contatos@dbcavalli.com.br

Dirección:
R Beliza De Castro, 1098 

Jardim Uirapuru Altamira/
pa 68.373-067

Teléfono:
(93) 3515- 9008

 99148-0507
 98120-7406
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Colégio Objetivo Juazeiro 
propicia com toda a sua estrutura atender às 
necessidades dos seus alunos

O Colégio Objetivo Juazeiro preza pela sustentabilidade em 
todos os trabalhos desenvolvidos. Por ser uma empresa na 
área da Educação, serve de modelo para outras instituições, 

pois, durante o decorrer do ano, são realizados projetos que focam 
no meio ambiente. Em 2016, a III EXPOBJETIVO – Feira de Ciên-
cias e Arte, destacou-se pelo número de visitantes no espaço do 
Colégio. Durante a semana do evento, o Objetivo Juazeiro bateu 
recorde em arrecadação de alimentos e doação de sangue, além de 
ter adotado a Praça Monsenhor Macêdo, no bairro São Miguel, em 
Juazeiro do Norte, com o intuito de estabelecer ações de melhorias 
e conscientizar a comunidade local a respeito da sua importân-
cia. Além disso, recebemos um troféu do Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Ceará – Hemoce, sede de Juazeiro, como um 
reconhecimento pelas ações praticadas.

Ana Cláudia Ribeiro e Dr. Francisco Danúbio Alves

O Colégio Objetivo Juazeiro preza 
pela sustentabilidade em todos os 

trabalhos desenvolvidos

Por isso a Instituição, por trabalhar com Educação, 
lida diretamente com pais e alunos, de modo que es-
tabelece estratégias dentro de cada setor para satis-
fazer as necessidades desses clientes. Assim, desde 
a Recepção até à Diretoria, são desenvolvidas ações 
corretivas para avaliação de resultados, identificação 
e aplicação de medidas, relatórios, entre outros méto-
dos. A Escola está sempre preocupada em atender às 
exigências dos clientes, mantendo, constantemente, 
um contato direto para saber de suas dúvidas e neces-
sidades. Pensando nisso, em 2017, a ampliação, tanto 
da estrutura quanto dos projetos, com aulas integrais 
para os alunos do Infantil e Fundamental I, tem o in-
tuito de melhor acomodá-los e instigar mais ainda os 
estudos. 

Dentro de nossa Instituição, como já dito, são reali-
zados projetos com foco na Sustentabilidade e na 
Responsabilidade Social, de maneira que a população 
local, e não apenas alunos e colaboradores, estejam 
diretamente envolvidos nas ações. Na III EXPOBJETI-
VO, por exemplo, a adoção da Praça Monsenhor Ma-
cêdo teve como foco os moradores do bairro São Mi-
guel, que estão mais próximos ao espaço da Praça e 
a utilizam para os seus trabalhos, já que lá é realizada 
uma feira de alimentos orgânicos e roupas duas vezes 
por semana. Então, para o Colégio Objetivo Juazeiro é 
relevante sempre estar em contato com os cidadãos 
para providenciar meios possíveis de mudar a socie-
dade.

Web:
www.objetivojuazeiro.com.br

Dirección:
Av Dr. Floro Bartolomeu , 778, 

Juazeiro Do Norte - Ce Cep 
63.010-050

Teléfono:
88 3511-7050
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CRIARQ  
Solución y Gestión de Archivos y Sistema

A CRIARQ entende que para estabelecer o com-
promisso social é preciso desenvolver culturas 
diferentes dentro da estrutura da empresa com 

os seus colaboradores, desenvolvendo ações internas 
que já fazem parte do seu trabalho:

1. Eles reciclam todos os materiais envolvidos no 
processo de organização da documentação, ou 
seja, clips, elásticos, papelão, pastas, barbantes 
entre outros.

2. Eles implantam o projeto junto aos seus clientes 
de “Descarte Consciente”, onde todos os docu-
mentos que passaram da temporalidade de guar-
da, são descartados sendo picotados e enviados 
para uma empresa de aparas para o aproveita-
mento deste papel, todos os anos são toneladas 
de papéis que voltam a ser reaproveitados.

3.  Ajudam a 3 instituições de caridade sendo duas 
dentro da região da empresa e outra de abrangên-
cia nacional.

• Como ação interna de motivação e interação da 
equipe, oferecem diariamente o café da manhã 
integrativo, que busca auxiliar os funcionários a 
poder tomar café na empresa juntos promovendo 
integração de toda equipe.

Precisamos desenvolver uma 
cultura dentro da estrutura da 

empresa

Por outro lado, a empresa tem como instrumento a 
pesquisa de satisfação, mas entendem ser mais efi-
caz ouvir pessoalmente os clientes dentro do seu am-
biente, pois como organizam a documentação e ela-
boramos os sistemas, podem como interagir com os 
mesmos, e a partir de muitas conversas, fazem mui-
tas modificações nos formatos de telas para facilitar 
a integração e entendimento. Conseguem mapear o 
nível de satisfação dos seus clientes também pelo 
alto nível de fidelidade que tem com eles mesmos, ou 
seja tem clientes ativos a pelos menos 15 anos.

Com isso eles desenvolveram o projeto de Sustenta-
bilidade DESCARTE CONSCIENTE, esse projeto tem 
objetivo de descartar de forma correta todos os do-
cumentos que passaram da temporalidade de guarda. 

Nesse processo todos os documentos  são descarta-
dos sendo picotados e enviados para uma empresa de 
aparas para o aproveitamento deste papel, todos os 
anos são toneladas de papéis que voltam a ser rea-
proveitados, seus clientes como incentivo recebem o 
valor das aparas e seu atestado de conclusão do pro-
cesso e amenização pela contribuição para a preser-
vação de X árvores, pois fazem o cálculo das árvores 
preservadas pela sua ação, no ato de entrega deste 
atestado entregamos uma muda de planta para agra-
decer a adesão ao projeto.

Tem como iniciativa desenvolver profissionais, onde 
todos os seus funcionários recebem treinamentos 
periódicos, especializando-se tecnicamente, formam 
profissionais possibilitando um plano de carreira in-
terno e assim tem uma equipe focada e motivada.

Web:
www.site.criarq.com.br

Dirección:
Rua Urbano Duarte, 348/346

Teléfono:
11 3467 9451
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O Laboratório Santa Mônica cumpre todos os re-
quisitos das entidades fiscalizadoras do exercí-
cio profissional.

O esgoto sanitário é tratado em BIODIGESTOR e o des-
carte final pode ser absorvido sem o risco de conta-
minação.

O lixo comum e o contaminado são tratados em sepa-
rado. O comum é recolhido pela Prefeitura e o conta-
minado é recolhido por empresa especializada e enca-
minhado para incineração e descarte em Cuiabá.

Todo o processo do PGRSS é seguido à risca pelos co-
laboradores, e todo papel descartado é picotado para 
evitar uso indevido e facilitar o descarte no lixo da pre-
feitura.

Reutilizam folhas de papel para evitar o desperdício e 
proteger o meio ambiente o máximo possível.

O Laboratório Santa Mônica foi ACREDITADO em 2014 
e participa de dois Controles de Qualidade, da SBAC e 
da SBPC. A Acreditação prevê a aplicação de todos os 
processos que visam a segurança do paciente, a qua-
lidade Pré-analítica, Analítica e Pós-analítica.

O Laboratório Santa Mônica 
participa de várias ações sociais 

em benefício da população

Laboratório Santa Mônica  
Preciso e humano quando você precisa 

Nesse sentido, o Laboratório Santa Mônica participa 
de várias ações sociais em benefício à população. 
Atende com cortesia os alunos da APAE, do Centro de 
Reabilitação EBENESER, e da Comunidade Esperança 
Maria de Nazaré. Colabora com o Hospital de Câncer 
de Cuiabá, com a ABRINQ e do Fundo de Assistência 
à Criança. Esperamos que com esse exemplo outras 
pessoas e empresas da sociedade também participem 
e colaborem na diminuição da aflição alheia.

Correo:
labstamonica@terra.com.br

Dirección:
Avenida Dos Tarumãs, 1009 -
 Centro - Sinop - Mato Grosso

Teléfono:
(66) 3520-3144

Web:
www.labstamonica.com.br
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Asociación Colegio Militar Almirante Colón  
Educar a vontade e Formar a personalidade

A Asociación Colegio Militar Almirante Colón tem como objeti-
vos institucionais:

• Fortalecer o ensino médio técnico no cuidado do meio, para 
forjar nos educandos uma consciência ambiental no uso dos 
recursos naturais.

• Consolidar um sistema de medição e avaliação dos processos 
realizados na instituição.

• Fomentar o uso das TIC que favoreçam o desenvolvimento do 
horizonte institucional. 

• Implementar estratégias que permitam alcançar e manter o ní-
vel ICFES A+.

• Continuar com o modelo de qualidade para garantir a presta-
ção de um excelente serviço educativo.

• Formar cidadãos empreendedores, éticos e inovadores com 
orientação cívica militar.

Busca pelo posicionamento da 
instituição como uma das 
mais reconhecidas do país

Além do mais, a associação busca ter como plano es-
tratégico avaliar o rendimento interno mediante uma 
autoavaliação nas quatros administrações. Os resul-
tados nos diferentes aspectos do processo educativo 
são mantidos e superados a partir da implementação 
de estratégias pertinentes e flexíveis que partem dos 
resultados da autoavaliação, da adoção do modelo de 
qualidade e do funcionamento do plano de melhora-
mento institucional, dos planos operativos de ação 
de cada área de melhoria, coerente com os objetivos 
estratégicos para oferecer um serviço de qualidade 
através de:

• Uso das boas práticas (Icfes, ensino médio técni-
co)

• Instrumento de sistema de medição de produtos 
e serviços 

• Plataforma institucional 
• Certificação +400 modelo EFQM
• Alianças Estratégicas FFMM

A instituição também realiza pesquisas a seus gru-
pos de interesse para determinar suas expectativas 
e as necessidades mais relevantes. A organização se 
mantém na vanguarda em relação às normatividades 
vigentes quanto à pedagogia. Anualmente fazem as 
melhoras pertinentes em cada um dos processos que 
o mereça como o acadêmico, administrativo, o locati-
vo. A implementação do Modelo de Qualidade EFQM, a 
obtenção do Nível Superior em Provas Icfes e a imple-
mentação da malha curricular permitiram a melhoria 
da qualidade no serviço. Com a informação recolhida 
do sistema institucional PQRS contemplado no plano 
de comunicação, os diretores da instituição tomam 
decisões que permitem melhorar aqueles serviços 
que são objeto de críticas ou insatisfação por parte de 
seus clientes.

Finalmente, por ser uma empresa sem fins lucrativos, 
nosso marketing está apoiado em uma estratégia 
branding que procura posicionar a instituição como 
uma das mais reconhecidas do país pelo serviço que 
oferece, com amostras de tipo sociocultural e aca-
dêmica, tais como: desfile com as bandas marciais e 
rítmicas, concurso de cantos e bailes, equipes de tra-
balho de higiene oral, barbearia, melhoramento dos 
resultados nas provas, participação e organização de 
foros, congresso, olimpíadas nas diferentes áreas do 
saber, feiras empresariais e científicas, publicidade 
radial, outdoors publicitários, plataforma institucional, 
redes sociais, entre outros.

Correo:
colemilitar3105@hotmail.com

Teléfono:
57 5657 3378/5657.0210 / 

6572798

Web:
www.cartagenainfo.com
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A melhoria contínua faz parte da Política da 
Empresa e a obtenção deste objetivo é obtido 
mediante o cumprimento de todos os indicado-

res propostos no início da gestão. A Bolpegas utiliza 
como ferramentas as seguintes tarefas:

• Auditorias internas 
• Auditorias externas
• Avaliação do desempenho de sua equipe
• Avaliação de satisfação do cliente

Bolpegas 
comprometida com o desenvolvimento industrial e 
tecnológico da Bolívia

Tais resultados são submetidos a consideração da 
Gerência Geral mediante um relatório de revisão feito 
pela Direção em intervalos planejados para garantir a 
conveniência e eficácia contínua. Esta revisão inclui 
a avaliação das oportunidades de melhoria, incluindo 
a política de qualidade e objetivos das mesmas. Os 
resultados dessa divisão incluem as decisões relacio-
nadas com:

• Melhoria de eficácia do Sistema de Gestão
• Melhoria do produto com os requisitos do cliente
• Necessidades de recurso

A empresa conseguiu se 
sobressair, oferecendo 
satisfação ao cliente

É por isso que uma vez concluído um serviço, a em-
presa solicita ao cliente, mediante um formulário 
apropriado para esse efeito, uma avaliação que per-
mita obter uma percepção a respeito de grau de satis-
fação do cliente. O resultado obtido é analisado pelo 
comitê de Qualidade onde se definem quais medidas 
serão adotadas em caso de necessidade.

Bolpegas, tem presença nos meios escritos como 
medida necessária e suficiente para manter no ideá-
rio dos clientes potenciais o nome da empresa como 
possível prestadora de serviços.

Finalmente, a empresa obteve que sua marca me so-
bressaia oferecendo precisamente a satisfação do 
cliente respeitando seus pactos comerciais com rela-
ção ao custo, prazo, qualidade e especificações técni-
cas, respeitando, além do mais, sua relação trabalhis-
ta com os profissionais que trabalham nela.

Correo:
bolpegas@entelnet.bo

Teléfono:
591 3 3577373 int104

Web:
www.bolpegas.com

Dirección:
Barrio Villa Mercedes,

 Calle Yapicuana N° 201
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Eye Brow
Sobrancelhas Perfeitas

Para esta empresa, o uso das redes sociais como meio de di-
fusão maciça lhes permite manter o contato com seus clien-
tes. As redes sociais são administradas sob baixo custo, o 

que beneficia a empresas que começam e procuram ampliar sua 
base de dados. É uma ferramenta que por meio de publicidades 
permite que a empresa seja conhecida em nível internacional.

Isso significa que as redes sociais são uma melhor maneira de 
fazer publicidade, já que evita usar publicidade impressa, como 
flayers e cartões, já que o público a primeira vista não os lê e os 
despreza. Assim, a empresa ajuda a evitar a contaminação do 
meio ambiente e a parar o excessivo desmatamento, contribuindo 
com um grãozinho de areia para que o planeta tenha um melhor 
meio ambiente.

O mau serviço ao cliente é o assassino 
de muitos negócios

É por isso que hoje em dia é preciso ter mais clientes 
satisfeitos para manter a atividade de uma empresa. 
Um cliente pode estar satisfeito com o produto ou ser-
viço de uma companhia, da mesma forma que pode 
estar com o da concorrência, entretanto, viver uma ex-
periência relacionada a um serviço ou produto é muito 
mais que satisfação ao cliente, é sentir emoção, vin-
culação, lealdade, e inclusive sentir amor.

O posicionamento é um lugar que ocupa um produto 
ou serviço na mente do consumidor e é o resultado 
de uma estratégia especialmente desenhada para 
projetar a imagem especifica do produto ou serviço. 
A busca de um adequado posicionamento tem que su-
por alcançar a diferenciação do produto na mente dos 
consumidores para conseguir que lhes comprem em 
lugar de fazê-lo na competência.

No Eyebrown coincidem em que o mau serviço ao 
cliente é o assassino de muitos negócios, especial-
mente em termino de perda de clientes. Por tal mo-
tivo a empresa sempre está ditando constantemente 
cursos de capacitação de serviço ao cliente para que 
continuamente se estejam atualizando para manter 
clientes satisfeitos Hoje em dia, a comunicação se transformou em uma 

ferramenta estratégica dentro de toda empresa que 
queira estar bem posicionada no mercado. Isso quer 
dizer que a comunicação é a chave do sucesso. Entre 
os principais instrumentos que integra o plano de co-
municação para manter a imagem da companhia se 
encontra as relações públicas e as campanhas publi-
citárias. Tentamos criar e trabalhar nas redes sociais, 
por esse motivo, Eyebrown sempre está criando líde-
res, trabalham em equipe para que a empresa se em-
posse a cada dia, com solidariedade entre colegas de 
trabalho e clientes.

Correo:
cejasperfectaseyebrow@hotmail.com

Teléfono:
2-2521994 / 2-2664619

Web:
www.cejasperfectaseyebrow.com

Dirección:
Francisco Londoño y Pedro De 

Alfaro “sector Villaflora
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INMOSOLUCION
“Procuramos estar na vanguarda do setor da 
construção e afins no Equador”

INMOSOLUCION procura melhorar constantemente 
a eficácia na qualidade, aplicando as políticas ne-
cessárias e os objetivos de qualidade, os resultados 

da revisão, a análise de dados, as ações corretivas e 
preventivas e a revisão necessária; e o principal obje-
tivo é incrementar a capacidade da organização para 
satisfazer os clientes e aumentar a satisfação através 
da melhoria de seu desempenho. 

As ações gerais que são necessárias para realizar a 
melhoria contínua são:

• A análise e a avaliação da situação existente para 
identificar áreas de melhoria

• O estabelecimento de objetivos para a melhoria 
• A busca de soluções para alcançar esses objetivos
• A seleção de soluções
• A implantação das ações decididas
• A análise dos resultados das ações implantadas 

para determinar os objetivos foram alcançados

Os clientes foram o melhor 
referente para atrair os novos e 

expandir mercados

A empresa trabalha em algumas estratégias em rela-
ção à fidelização de seus grupos de interesse, como 
por exemplo:

• Resultados Econômico-Financistas (Benefício 
contável, rentabilidade, qualidade da informação 
econômica)

• Qualidade do Produto - Serviço (valor do produto, 
valor da marca, serviço ao cliente)

• Cultura corporativa e Qualidade trabalhista (ade-
quação da cultura ao projeto empresarial, qualida-
de da vida trabalhista, avaliação e recompensa)

• Ética e Responsabilidade social corporativa (éti-
ca empresarial, compromisso com a comunidade, 
responsabilidade social e meio-ambiental)

• Dimensão global e presença internacional (expan-
são internacional, alianças estratégicas, relação 
online com os stakeholders)

• Inovação (investimentos em I+D, renovação da 
pastas de produtos e serviços, novos canais)

É por isso que a INMOSOLUCION procura gerar com 
sua marca confiança e solidez, graças aos trabalhos 
construtivos realizados ao longo dos anos.

Graças à criação de uma imagem de confiança e soli-
dez, os clientes foram o melhor referente para atrair a 
novos e expandir mercados dentro do setor da cons-
trução.

Teléfono:
2-2265-640  
2-2267-767 
2-2921-539

Web:
www.inmosolucion.com.ec

Dirección:
Amazonas 35-55 Y Juan Pablo 
Sanz, Edificio Antisana I, 7mo. 

Piso
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