DESAFIO 2018

TRANSFORMAR NEGÓCIOS.
CRIAR IMPACTO A LONGO
PRAZO PARA AS EMPRESAS
E A SOCIEDADE
O BRAZIL QUALITY SUMMIT 2018 está alinhado na promoção da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Sustainable Development Goals -SDG) na atividade diária das empresas, seus
membros, partes interessadas e esfera de influência; para alcançar um mundo melhor até 2030.

PREZADO
LÍDER EMPRESARIAL
Latin American Quality Institute (LAQI) o cumprimenta cordialmente, queremos mencionar que para nós
é uma grande satisfação se encontrar novamente nesta 11ª edição do mais importante encontro
corporativo nacional Brazil Quality Summit 2018, que será realizada no próximo 10 de Maio no
Windsor Barra Hotel na cidade de Rio do Janeiro, onde os treinaremos com novos conhecimentos sobre
a Responsabilidade Total Empresarial; também, irá gerar novos contatos comerciais em nossos espaços
de Networking; e os reconheceremos com o “Prêmio Empresa Brasileira de 2018” por sua excelente
gestão e compromisso com a Qualidade Total.
Nas seguintes páginas, poderá ver a hierarquia da LAQI como a organização mais importante que promove a Qualidade Total no negócio latino-americano, gerando novas Alianças Estratégicas Internacionais
e através do seu Modelo de Excelência, LAEM; que promove a Responsabilidade Corporativa Total na atividade comercial de seus membros, envolvendo ações de Qualidade, RSE, Desenvolvimento Sustentável,
Comércio Justo e Excelência Educacional.
E assim que, sendo uma organização que promove esses critérios, LAQI participa ativamente do Pacto
Global, PRME, Caring For Climate, Women’s Empowerment Principles, Green Industry Plataform e dos
congressos mundiais realizados pelas Nações Unidas atualizando os desafios para sua rede comercial
de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) para 2030.
É por isso que o nosso «Desafio 2018:Transformar Negócios. Criar impacto a longo prazo para
as empresas e a sociedade»
Hoje em dia, o mundo precisa de empresas que transformem sua gestão de negócios de acordo com as
diretrizes globais que promovem, além de gerar sucesso financeiro, critérios de Sustentabilidade e RSE
em suas atividades corporativas.
Nesse sentido, a transformação de um negócio implica uma visão empresarial de impacto triplo: Econômico-Social-Ambiental, envolvendo seus stakeholders para fazer parte desta grande mudança e comunicar corretamente os objetivos alcançados em sua esfera de mídia, de modo que dessa forma possa
gerar parcerias e novos negócios com empresas similares.
Neste contexto, no Brazil Quality Summit 2018, desenvolveremos conferências referentes as disciplinas
corporativas, alinhando-as com a os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDG) como:
Gestão da Qualidade e Talento Humano (SDG: 3, 5 e 8); Responsabilidade Social Corporativa (SDG: 10,
12, 13 e 15); Responsabilidade Social Corporativa (SDG: 10, 12, 13 e 15).

MENSAJE
DO PRESIDENTE

Essas conferências darão a guia para que as empresas participantes permaneçam sob as novas tendências do mundo dos negócios e continuem no caminho para a Qualidade Total, dado que para conseguir
esse objetivo é necessário vincular esses critérios que respondem às ações do nosso Modelo de Excelência, LAEM.

DANIEL MAXIMILIAN DA COSTA, DHC
FOUNDER & CEO
LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE

LATIN AMERICAN
EXCELLENCE MODEL
PILA R D O N O SSA ORGA NI ZAÇÃO

A Latin American Quality Institute (LAQI) é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada
no Panamá em 2007, com o objetivo de guiar o corpo empresarial latino-americano no caminho
da QUALIDADE TOTAL, fornecendo inteligência de negócios através do seu Modelo de Excelência LAEM, que está alinhado às novas tendências corporativas globais.

Em 2007, iniciamos este projeto de Responsabilidade Total em toda a região. Fornecemos às nossas
empresas membros um modelo organizacional que promove ações baseadas em boas práticas corporativas, melhoria contínua de processos e Responsabilidade Social. Todos esses conceitos e sua
aplicação estão incluídos em uma metodologia própria atualmente conhecida como LAEM.

A LAQI apoia as iniciativas do Global Compact, PRME, Caring For Climate, Women’s Empowerment Principles, Green Industry Plataform e participa dos congressos mundiais realizados pelas
Nações Unidas (ONU); estabelece Alianças Estratégicas com organizações dos cinco continentes
que promovem critérios de Qualidade, Sustentabilidade e Responsabilidade Social para amplificar o compromisso de criar um mundo de negócios responsável.

O Modelo de Excelência LAEM promove a Responsabilidade Total Empresarial, envolvendo ações de
Qualidade, RSE, Desenvolvimento Sustentável, Comércio Justo e Excelência Educacional na atividade
comercial latino-americana.

Mantém sua rede comercial constantemente capacitada, com mais de 3200 empresas, através
de sete cúpulas empresariais a cada ano, estabelecendo novos desafios para os líderes da região. Da mesma forma, mensalmente, produz sua principal revista de negócios responsáveis e
de qualidade, a “Quality Magazine”, assim como a realização de Relatórios de Pesquisa com a
contribuição de destacados especialistas latino-americanos.

MISSÃO
A QUALIDADE É A NOSSA MISSÃO.
Desempenhar um papel de liderança no estabelecimento e manutenção de uma infraestrutura regional de Qualidade Total que melhore a competitividade das empresas latino-americanas; promovendo a Responsabilidade Corporativa através de seu modelo de excelência LAEM, que envolve
ações de Desenvolvimento Sustentável, RSE, Qualidade, Comércio Justo e Excelência Educacional.
Gerar a Rede de Negócios mais importante da América Latina na gestão da Qualidade Total, sendo
o eixo principal para que as empresas se adaptem às novas tendências globais para o desenvolvimento de seus negócios, através da conclusão de sete cúpulas de negócios em diferentes países da
América Latina.

VISÃO
Ser a referência máxima da Qualidade Total na América Latina, transmitindo novos conhecimentos corporativos a cada empresa da região para ampliar o compromisso com a Responsabilidade Corporativa Total e, assim, desenvolver o corpo empresarial latino-americano para que
contribuam com o objetivo global de ter um mundo melhor em 2030.

Os participantes deste Modelo de Excelência estão divididos em três níveis.

NIVEL 1: COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA
Este nível está dividido em duas etapas:
Autoavaliação global da organização seguindo os critérios do LAEM. Encontrando as áreas de
melhoria relevantes.
Implementação e desdobramento de um plano de melhoria baseado na autoavaliação. A empresa apresenta um Compromisso Público por escrito. Certifica-se este nível por um validador oficial.

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

NIVEL 3: ORGANIZAÇÕES QUE FORAM CERTIFICADAS E
CONDECORADAS COM O LATIN AMERICAN QUALITY AWARDS
É outorgada uma pontuação que lhes permite comparar-se a outras organizações. O alcance se
aplica a toda a organização. É um Modelo de Gestão Global e esta é sua principal diferencia, por
exemplo, das normativas da família ISO 9000.

EMPRESAS LATINO-AMERICANAS
QUE SEGUEM O NOSSO
EXCELLENCE MODEL - LAEM
A seguir, algumas empresas que participaram anteriormente em nossas cúpulas de negócios
em diferentes países da América Latina, alinhando sua atividade empresarial com nosso Modelo de Excelência LAEM, alcançando resultados extraordinários.

BRAZIL
QUALITY
SUMMIT
2018

TEMAS: BRAZIL QUALITY
SUMMIT 2018
As conferências estão alinhadas para promover a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) na atividade diária das empresas, seus membros, partes interessadas e esfera de influência; para alcançar um mundo melhor até 2030.

DESAFIO 2018: TRANSFORMAR NEGÓCIOS. CRIAR IMPACTO A LONGO
PRAZO PARA AS EMPRESAS E A SOCIEDADE.

PARTICIPANTES
Nós, da LAQI, acreditamos na importância da decisão e do compromisso das altas diretivas das
organizações. Sendo assim, o evento é dirigido para os principais executivos das empresas e
instituições participantes. Caso o principal executivo não possa estar presente, recomendamos
envie um sucessor direto da Vice-presidência ou da Direção.

FORMATO DO EVENTO
Nós, da LAQI, acreditamos na importância da decisão e do compromisso das altas gerências das organizações. Sendo assim, o evento é dirigido para os principais executivos das empresas e instituições
participantes. Caso o principal executivo não possa estar presente, recomendamos enviar um sucessor
direto da Vice-presidência ou da Direção.
O encontro tem como objetivo maximizar a relação entre os participantes. Todos os participantes estarão situados em mesas de 6 ou 8 líderes empresariais, acadêmicos, da sociedade civil e do governo.
Os QUALITY SUMMIT 2018 reúnem mais de 500 empresas líderes de diferentes países onde são realizados, seguindo um eixo temático que, este ano, é conhecido como: “Desafio 2018: Transformar Negócios. Criar impacto em longo prazo para as empresas e para a sociedade”, que contará com
conferências referentes a disciplinas corporativas, alinhando-as aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDG) como: Gestão da Qualidade e Talento Humano (SDG: 3, 5 e 8); Responsabilidade
Social Corporativa (SDG: 10, 12, 13 e 15) e Comunicação Corporativa (SDG: 10, 12 e 17). Isso nos permitirá
atualizar as empresas participantes com novos conhecimentos corporativos e permanecer constantes
no caminho da Qualidade Total.
Convocaremos palestrantes proeminentes de cada país nessas disciplinas, e no final das cúpulas de
negócios, realizaremos o RELATÓRIO SUMMIT 2018, que terá a tarefa de contrastar as realidades corporativas de cada país, gerando assim uma visão latino-americana sobre os temas desenvolvidos, o que
será o ponto de partida para nosso seguinte desafio.

AGENDA

DURAÇÃO

ACREDITAÇÃO DE PARTICIPANTES

14:30

PALAVRAS DE BOAS-VINDAS

DANIEL MAXIMILIAN DA COSTA, DHC

15:00

CEO & Founder, Latin American Quality Institute®

LAQI SPEAKUP 1 - QUALIDADE TOTAL E GESTÃO HUMANA.

INCORPORANDO UMA GESTÃO DE QUALIDADE E EMPODERAMENTO
DE TALENTO HUMANO DE ACORDO COM OS SDG: 3, 5 E 8

15:15 - 16:00
(10 min de Ronda de Preguntas)

Perguntas

LAQI SPEAKUP 2 - RSE E IMPACTO EM OS NEGÓCIOS.

OBTENDO OBJETIVOS DE IMPACTO TRIPLO EMPRESARIAL, APLICANDO OS SDG: 10, 12, 13 E 15

16:00 - 16:45
(10 min de Ronda de Preguntas)

Perguntas

LAQI SPEAKUP 3 - MKT E VENDAS COM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
ESTABELECENDO UM PLANO DE COMUNICAÇÃO QUE TRANSFERE NA IMAGEM E RESULTADOS DA COMPANHIA, IMPLANTANDO OS
SDG: 10, 12 E 17.

16:45 - 17:30
(10 min de Ronda de Preguntas)

Perguntas

PAINEL DE DISCUSSÃO

ESPECIALISTAS ESCLARECEM DÚVIDAS DOS PARTICIPANTES E
TROCAM OPINIÕES SOBRE EXPOSTOS.
COFFEE BREAK

17:30 - 18:15

18:15 - 18:45

MASTERMINDS

CHAMADA À AÇÃO PARA ALCANÇAR O «DESAFIO 2018: TRANSFORMAR NEGÓCIOS. CRIAR IMPACTO A LONGO PRAZO PARA AS EMPRESAS E A SOCIEDADE»
CERIMÔNIA CENTRAL

18:45 - 20:00

« PRÊMIO EMPRESA BRASILEIRA DO ANO 2018»

20:00 - 21:00

JANTAR DE ENCERRAMENTO

21:00 - 22:30

Para terminar a sessão acadêmica, um painel com nossos especialistas permitirá chegar à conclusão do encontro. Nos dias
após o evento, um resumo das atividades será preparado e distribuído para a nossa Rede de Membros.

PRÊMIO EMPRESA
BRASILEIRA DO ANO 2018

BENEFÍCIOS DA AFILIAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

É o reconhecimento empresarial mais importante do Brasil e este ano chega a sua undécima
edição consecutiva.

MODELO DE EXCELÊNCIA

DATA: 10 DE MAIO DE 2018.

A LAQI oferece um Modelo de Excelência a ser seguido por seus membros, denominado LAEM
que formam o modelo de Responsabilidade Total.

LUGAR: WINDSOR BARRA HOTEL, RIO DE JANEIRO
HORARIO: 15:00 – 22:30
VESTIMENTA: FORMAL

Este Modelo de Excelência Empresarial comporta os seguintes temas: Qualidade Total, Responsabilidade Social empresarial, Desenvolvimento Sustentável, Comércio Justo e Excelência Educativa.

CONFERÊNCIAS E PAINÉIS DE ALTO IMPACTO
Conferências de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, RSE e Comunicação Corporativa
são os tópicos selecionados para esta edição do Brazil Quality Summit 2018.
Um seleto grupo de Conferencistas e Especialistas foi selecionado para fazer deste um ciclo
de conferências e debates de alto nível.
Os participantes poderão ter acesso a todas as palestras e à documentação oficial dos eventos através do Mundo LAQI, o centro de capacitação empresarial da Latin American Quality
Institute.

NETWORKING
Aumente sua rede de relacionamentos sendo um Membro Ativo da LAQI. Somos uma poderosa
Rede de Empresários com mais de 3200 empresas afiliadas em 19 países, as quais compartilham experiências de sucesso e realizam novos negócios.

A MEMBRESÍA EM LAQI INCLUI O DIREITO DE ASSISTÊNCIA
PARA 2 PESSOAS PARA O EVENTO.

A DIFUSÃO DA SUA MARCA NO BRASIL
QUALITY SUMMIT 2018
A LAQI se empenha anualmente para difundir entre os meios de comunicação da América Latina as experiências de nossa organização e de nossos membros.
Além disto, editamos mensalmente a Revista Digital líder em temas empresariais, a Quality Magazine.
Os membros poderão incluir livremente suas publicidades em nossa Quality Magazine quantas
vezes queiram durante o período de seis meses. Uma reportagem exclusiva será realizada por nossa equipe de imprensa e publicada em nossa Quality Magazine, assim como em nosso Portal Web.

PREMIAÇÕES E CERTIFICAÇÕES
As Premiações e os Certificados de respaldo às suas operações proporcionarão credibilidade perante seus colaboradores internos e externos, clientes e fornecedores, posicionando sua
marca de maneira positiva em seu mercado de atuação.
A LAQI possui alianças estratégicas com 42 órgãos localizados nos cinco continentes, o que permite que nossas certificações sejam reconhecidas em mais de 100 países.
Troféu de Reconhecimento com o título «Empresa Brasileira do Ano 2018» a nome da empresa ou instituição membro.

Participarão, ainda, da campanha midiática programada pela LAQI, juntamente com os principais meios de comunicação brasileiros e latinoamericanos, numa ação que envolve mais de 50
meios de comunicação, garantindo, desta forma, uma máxima exposição de nossa organização
e nossos membros.

Selos de Acreditação em alta resolução, os quais poderão ser divulgados em seu material gráfico, Website, documentação, etc.

Desde outubro de 2011, após um rigoroso processo de seleção, nossa Revista de Qualidade foi
aceita como membro da prestigiada Associação Interamericana de Imprensa (SIP). Note-se que
a SIP hospeda mais de 1300 meios de comunicação em todo o continente, como The New York
Times (EUA), El Diario (Bolívia), El Comercio (Peru), La Estrella (Panamá), entre outros.

Certificado Internacional «Brazil Quality Certification», emitido pela LAQI e respaldado por
nossas mais 38 alianças nos 5 continentes.

Como mencionamos no parágrafo anterior, nosso encontro contará com a presença de importantes meios de comunicação, assim como de líderes empresariais e acadêmicos. Sendo assim,
a LAQI oferece uma oportunidade para expor seus banners, catálogos, amostras, merchandising, entre outros.Conte com nossa equipe no Panamá para realizar o seguimento correspondente e com nosso staff no Brasil para apoiálo em suas atividades.

Certificado Internacional que identifica a empresa ou instituição como Membro Ativo da Latin
American Quality Institute.

Certificado Honorífico de «Empresário do Ano 2018» a nome dos principais executivos da
empresa ou instituição membro.
Certificado de «Líder Educacional do Ano 2018» (Certificação para Instituições Educativas) a
nome do reitor ou principal diretor(es) da Instituição Educativa participante.
Esta convenção é exclusiva, intensiva e pessoal, portanto, requer um número limitado de participantes. Por este motivo, quero convidálo a ter acesso aos benefícios e às ferramentas projetadas pela LAQI para este importante encontro.

ALIANÇAS
ESTRATÉGICAS
LAQI tem alianças estratégicas com organizações nos 5 continentes.

THE BUSINESS EXCELLENCE INSTITUTE
O Business Excellence Institute é uma organização de membros que trabalha para ajudar
seus membros, sejam indivíduos ou organizações, a obter excelentes resultados para todas as partes interessadas.

ASSOCIATION “BIEDRĪBA EUROFORTIS”
A Associação Eurofortis é uma organização multicultural que trabalha para promover o
ensino superior nas escolas, empresas e sociedade da Letónia, promovendo o desenvolvimento de várias competências

EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY
O Comité Nacional Húngaro da Organização Europeia para a Qualidade (HNC para EOQ) é
membro da Organização Europeia de Qualidade (EOQ) desde a sua criação em 1972.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA – PERAÚ
Consultora especializada na implantação da inovação e o desencadeamento da criatividade nas empresas.

RESPONSABLE – MÉXICO

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA CALIDAD EN NAVARRA ESPAÑA
Difunde a cultura e os princípios da Qualidade e da Excelência empresarial.

JAPAN QUALITY AWARD COUNCIL - JAPÓN
Reconhece as empresas japonesas por sua performance na Qualidade.

NEW ZEALAND ORGANIZATION FOR QUALITY NUEVA ZELANDA

Dedicada a prover liderança na adoção dos princípios de gestão de qualidade e das melhores
práticas.

EGYPTIAN ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION &
QUALITY - EGIPTO
Responsável pelas atividades de normalização, qualidade e metrologia industrial.

AUSTRALIAN ORGANIZATION FOR QUALITY, QUEENSLAND
– AUSTRALIA
Cria oportunidades para a melhoria contínua dos negócios e a excelência empresarial.

INVESTORS IN PEOPLE INTERNATIONAL – REINO UNIDO
Apoia as empresas em tempos de mudança através das melhores práticas.

Agencia que busca difundir a Responsabilidade Social na América Latina, além da filantropia.

IMPROVE4ALL – PAÍSES BAJOS
Improve4all Apoia e promove a excelência sustentável para organizações de qualquer tipo,
tamanho ou setor a nível mundial.

NEW ZEALAND BUSINESS EXCELLENCE FOUNDATION –
AUSTRALIA
Organização que proporciona um melhor marco de gestão e boas práticas.

SWEDISH ASSOCIATION OF RESEARCH QUALITY ASSURANCE - SUECIA

Organização que proporciona o Controle da Qualidade através de congressos, seminários
e reuniões.

ZAIRI INSTITUTE - REINO UNIDO
Proporciona serviços de qualidade e experiência de avaliação do desenvolvimento.

EXCELLENCE IRELAND QUALITY ASSOCIATION - IRLANDA
Oferece soluções, através de normas de higiene e qualidade.

QUALITY AND PRODUCTIVITY SOCIETY - PAKISTÁN
Promove os conceitos de Qualidade e Produtividade, assim como seus princípios e técnicas.

SRI LANKA ASSOCIATION FOR QUALITY - SRI LANKA
Organização que trabalha em educar as pessoas sobre a importância da qualidade.

HELLENIC MANAGEMENT ASSOCIATION - GRECIA

EXCELLENCE CANADA

Associação de personagens comprometidos com a transmissão dos padrões de Qualidade.

Comprometida a impulsionar a excelência organizacional através do Canadá.

CHINESE SOCIETY FOR QUALITY - CHINA

THE SUSTAIN GROUP - AUSTRALIA

Promove o intercâmbio de experiências e conhecimentos em tema de Qualidade.

MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ - CANADA

Organização dedicada a trabalhar e instruir as empresas quanto à intensidade de carbono
de suas operações e os desafios das cadeias de fornecimento.

Contribui para com o crescimento das empresas através de suas funções de Qualidade.

KAZAKH ORGANIZATION FOR QUALITY AND INNOVATION
MANAGEMENT

LAATUKESKUS EXCELLENCE FINLAND - FINLANDIA

Organização que ajuda as empresas e organizações do Cazaquistão e Uzbequistão a obter
uma alta competitividade de produtos e serviços, fomentando a confiança dos consumidores e outras partes interessadas.

Promove a excelência sustentável e a competitividade na Finlândia.

QUALITY TEXAS FOUNDATION - USA

THE SOUTH AFRICAN QUALITY INSTITUTE CON SEDE SUDÁFRICA

Sensibiliza e compromete, através de seminários, sobre temas de qualidade.

Instituto que promove os padrões de qualidade em toda a África do Sul.

BENCHMARKING PARTNERSHIPS - AUSTRALIA

LONDON EXCELLENCE - REINO UNIDO

Estimula o intercâmbio de melhores práticas e liderança através do networking.

Organização que promove a excelência entre as grandes e pequenas empresas.

THE NATIONAL GRADUATE SCHOOL OF QUALITY
MANAGEMENT - USA

DUBAI QUALITY GROUP – DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

CENTRO CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD - MÉXICO

IRANIAN SOCIETY OF QUALITY MANAGERS - IRÁN

MANAR AL MAARIFA – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

EUROPEAN CENTRE FOR BEST PRACTICE MANAGEMENT
(ECBPM) - REINO UNIDO

Desenvolve e oferece programas de graduação sobre a base dos princípios da Gestão da
Qualidade

Associação civil que impulsiona e apoia o desenvolvimento de uma cultura de Qualidade Total
nas organizações públicas e privadas, garantindo a melhoria contínua.

Instituição que oferece uma ampla gama de serviços personalizados de qualidade na capacitação e consultoria em gestão às organizações.

INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE – BRUSELAS
Organização independente dedicada à cata e promoção dos mantimentos e bebidas de
qualidade ao redor do mundo.

RESEARCH QUALITY ASSOCIATION
Dedicada à investigação nos setores da indústria farmacêutica, agroquímica e química.

Centro de excelência que oferece programas para melhorar a qualidade de serviço.

Reúne personagens comprometidos com a Qualidade.

Desenvolve soluções em relação à qualidade para as indústrias.

APOIAMOS A:

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS

FLIGHT SAFETY FOUNDATION

O Pacto é uma estrutura de ação destinada a construir a legitimidade social de corporações e mercados. O Instituto Latinoamericano de Qualidade aderiu ao Pacto Global
compartilhando a convicção de que práticas comerciais baseadas em princípios universais contribuem para a construção de um mercado global mais estável, equitativo e inclusivo que promova sociedades mais prósperas

Desde 1947, a Flight Safety Foundation ajudou a proteger todos aqueles que se beneficiam das viagens aéreas em qualquer lugar do mundo. A Fundação é uma organização
internacional sem fins lucrativos, exclusivamente constituída para fornecer orientação
e recursos de segurança imparciais, independentes e especializados para a indústria
aeronáutica e aeroespacial.

CARING FOR CLIMATE
Lançado pelo secretário-geral Ban Ki-moon em 2007, “CaringforClimate” é uma iniciativa
do Pacto Mundial das Nações Unidas e do Programa Ambiental, com o objetivo de promover o papel das empresas frente às mudanças climáticas. Fornece um quadro para
líderes empresariais para avançar soluções práticas e ajudar a moldar as políticas públicas, bem como as atitudes do público. O Instituto Latinoamericano de Qualidade apóia
esse compromisso, estabelecendo soluções de negócios e ações pragmáticas.

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION
Eles são inspirados por valores internacionalmente aceitos, como os princípios do Pacto
Global das Nações Unidas. Eles procuram estabelecer um processo de melhoria contínua
entre as instituições de gestão educacional, a fim de desenvolver uma nova geração de
líderes empresariais capazes de gerenciar os complexos desafios que as empresas e
a sociedade enfrentam no século 21. Esta iniciativa é apoiada e Transmitido pelo Latin
American Quality Institute para instituições educacionais membros.

GREEN INDUSTRY PLATFORM
A Green Industry Platform é uma associação e fórum global de alto nível e multipartite
para catalisar, mobilizar e integrar ações na indústria verde em todo o mundo. Ele fornece uma estrutura para reunir líderes governamentais, empresariais e da sociedade civil
para garantir compromissos e ações concretas em apoio à agenda da Indústria Verde, ou
seja, resumindo o processo de fabricação e criando indústrias verdes para a produção
de bens e serviços. serviços para uso doméstico ou de exportação.

BUSINESS FOR PEACE
A fim de expandir e aprofundar as ações do setor privado em apoio à paz, tanto no local
de trabalho, nos mercados comerciais quanto nas comunidades locais, o Global Compact México e a Prevenção e Reintegração Coletiva em Ação, apresentou a campanha de
informação para aumentar a conscientização da Business for Peace.
Note-se que a Business for Peace é uma plataforma de liderança empresarial lançada
pelo Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon.

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA - SIP

WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES

É uma organização sem fins lucrativos dedicada à defesa da liberdade de expressão e
da imprensa em toda a América. Desde este ano, o Instituto Latinoamericano de Qualidade tem sido um membro ativo do SIP, ratificando seu compromisso e convicção com
objetivos como a defesa da liberdade de imprensa, onde quer que seja contestado nas
Américas e protegendo os interesses da imprensa nas Américas.

Mais de 1703 líderes empresariais de todo o mundo demonstraram liderança na igualdade de gênero através dos Princípios de Empoderamento da Mulher (WEP).
Saiba mais sobre o caso de negócios para promover a igualdade de gênero e como você
pode usar os WEPs para capacitar as mulheres no local de trabalho, no mercado e na
comunidade.

