
O BRAZIL QUALITY SUMMIT 2022 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 o futuro que queremos para 2030.

BRAZIL QUALITY SUMMIT 2022
BROCHURE LAW

WWW.LAQI.ORG

DESAFIO 2022: 
ESG - A REVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE



É um prazer recebê-lo e, ao mesmo tempo, convidá-lo a partici-
par da XV edição especial do Brazil Quality Summit 2022, bem 
como a cerimônia do RECONHECIMENTO LAW AWARDS 2022, 
que será realizada em 10 Maio de 2022 no Sheraton WTC - São 
Paulo. Este ano, o eixo temático que nos guiará é Desafio 2022: 
ESG - A Revolução da Sustentabilidade

Como a agenda global mais inclusiva dos nossos tempos, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas 
Nações Unidas se transformaram em uma lista de tarefas pen-
dentes para todas as partes interessadas, incluindo as empresas 
e organizações, com o objetivo de trabalhar para um futuro no 
qual ninguém seja deixado de lado. 

Muitos líderes assumiram o desafio: os governos trabalham 
cada vez mais com múltiplas partes interessadas para cumprir 
seus planos de ação nacionais sobre os ODS, enquanto o setor 
privado continua encontrando formas novas e criativas de al-
cançar os Objetivos Mundiais como uma prioridade empresarial 
estratégica. 

Para alcançar resultados sustentáveis, apresento 5 poderosas 
razões para que esteja conosco:

• 100% Enfocados: Transformar negócios e indústrias está no 
centro de nosso programa para 2022. Usaremos exemplos práti-
cos e de imersão profunda para mostrar como oferecer impacto 
sustentável em longo prazo.

• Especialistas Internacionais: Cada sessão será liderada por um 
especialista com trajetória e experiência internacional. O con-
teúdo aprendido será de aplicação imediata no dia a dia de seu 
negócio.

• Público selecionado: Você formará parte de uma sala especial-
mente desenhada e reservada com os principais Líderes Em-
presariais de seu país, que compartilharão sobre as estratégias 
de seus negócios responsáveis com todas as oportunidades de 
conhecimento e networking que isso representa.

• Ideias Práticas: Aprofundaremos debates e estudos de casos. 
Nosso modulo Masterminds estará sob as regras do Chatham 
House e você receberá exemplos práticos do que há de melhor 
em negócios responsáveis e os benefícios de aplicá-los em seu 
negócio.

• Programa de Certificação e Reconhecimentos: Ao ser Certifi-
cado e Reconhecido pelo Latin American Quality Institute, sua 
empresa será destaque no mercado, ocupando um lugar proe-
minente com relação aos seus clientes, fornecedores, colabora-
dores e alto valor de marca com respeito à opinião pública, em 
geral. 

Quero convidá-lo/la a acessar o site do Brazil Quality Summit 
en https://www.laqi.org/Brazil_Quality_Summit2022/, que será 
atualizado regularmente com informações sobre o programa, 
apresentadores, sócios e eventos relacionados. Será um prazer 
responder a qualquer dúvida ou consulta que você possa ter 
com relação ao evento. Lic. Paula Pontes é a pessoa designada 
por mim para cumprir esta missão, e poderá entrar em conta-
to em qualquer momento através do e-mail paula@laqi.org ou 
através do telefone +507 6274-9495.

Cordialmente,

ESTIMADO LÍDER

FOUNDER & CEO
Latin American Quality institute

DR. DANIEL MAXIMILIAN DA COSTA, DHC



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

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); estabe-
lece Alianças Estratégicas com organizações dos cinco 
continentes que promovem critérios de Qualidade, Sus-
tentabilidade e Responsabilidade Social para amplificar o 
compromisso de criar um mundo de negócios responsá-
vel.

Mantém sua rede comercial constantemente capacitada, 
com mais de 4000 empresas, através de dez cúpulas em-
presariais a cada ano, estabelecendo novos desafios para 
os líderes da região. Da mesma forma, mensalmente, pro-
duz sua principal revista de negócios responsáveis e de 
qualidade, a “Quality Magazine”, assim como a realização 
de Relatórios de Pesquisa com a contribuição de destaca-
dos especialistas latino-americanos.

MISSÃO

Desempenhar um papel de liderança no 
estabelecimento e manutenção de uma 
infraestrutura regional de Qualidade Total 
que melhore a competitividade das em-
presas latino-americanas; promovendo a 
Responsabilidade Corporativa através de 
seu modelo de excelência LAEM, que envol-
ve ações de Desenvolvimento Sustentável, 
RSE, Qualidade, Comércio Justo e Excelên-
cia Educacional.

Gerar a Rede de Negócios mais importante 
da América Latina na gestão da Qualida-
de Total, sendo o eixo principal para que as 
empresas se adaptem às novas tendências 
globais para o desenvolvimento de seus ne-
gócios, através da conclusão de dez cúpulas 
de negócios em diferentes países da Amé-

VISÃO

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

WWW.LAQI.ORG



O PILAR DE NOSSA ORGANIZAÇÃO

LATIN AMERICAN EXCELLENCE MODEL

WWW.LAQI.ORG

É um conjunto de ações compostas para estabelecer as mais proe-
minentes da região com o compromisso com a Responsabilidade 
Total. Eles estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas.

Este conjunto de ações é dividido em 3 grupos:

• Qualidade Total
• Desenvolvimento Sustentável
• Compliance

O Latin American Excellence Model orienta as empresas no processo 
de comprometimento formal com o conceito de Responsabilidade 
Total criado pela Latin American Quality Institute.

É um processo dinâmico e de melhoria contínua, desenvolvido para 
ajudar empresas e instituições a obter altos níveis de desempenho 
ao longo do tempo.



LAQI - LATIN AMERICAN EXCELLENCE MODEL



EIXO TEMÁTICO:

OS PILARES DAS EMPRESAS ESG

DESAFIO 2022: 
ESG - A REVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL SOCIAL GOVERNANÇA
• Gerenciamento de recursos 

• Redução de emissões 

• Mitigação de riscos 

• Biodiversidade 

• Eliminação de acidentes ambientais

Sua empresa está pronta para a revolução ESG?

A necessidade social e a oportunidade de negócios estão chegando juntas para transformar a forma 
como as empresas elaboram estratégias, impulsionam desempenho e comunicam os resultados.

• Igualdade 

• Condições de saúde e segurança 

• Direitos humanos 

• Relações de comunidade 

• Monitoramento dos fornecedores

• Remuneração executiva 

• Direito dos acionistas 

• Diversidade no quadro de diretores 

• Prestação de contas do conselho 

• Visão



“As empresas que não forem ESG a médio prazo vão 
acabar. Ninguém vai querer ser parte disso, porque 
todo mundo quer ter um filho que cresça num mun-
do melhor. Não é mais aceitavel ter 70 milhões de pes-
soas na miséria no Brasil, não é aceitável ter empresas 
que queimam florestas, não é mais aceitável acreditar 
que o negro é pior que o branco, que a mulher é infe-
rior ao homem. A gente sempre esperou que alguém 
ou o governo fizesse. Agora definiram três letras que 

dizem o que as empresas vão fazer.” 

Guilherme Benchimol
XP Inc



NOTÍCIAS

As empresas que não se adequarem ao ESG 
irão sofrer onde mais dói: no bolso.

No entanto, as empresas que se adequarem 
a essa nova realidade colherão frutos nos 
resultados financeiros. Em LAQI acredita-
mos que a Revolução ESG garante um futu-
ro melhor para todos e também tem bom 
sentido comercial. Além de uma relação 
mais transparente com os consumidores, 
que consequentemente irão consumir os 
produtos da empresa, a marca terá a opor-
tunidade de fidelizar e até mesmo transfor-
mar estes consumidores em divulgadores e 
embaixadores da marca.



BRASILEIROS MAIS 
SUSTENTÁVEIS

LEIA O ARTIGO DA NIELSEN

42% 30% 38% 65%
Estão mudando seus 
hábitos de consumo 
para reduzir seu im-
pacto no meio am-
biente

Estão atentos aos 
ingredientes que 
compõem os pro-
dutos.

Não compram pro-
dutos de empresas 
que realizam testes 
em animais

Não compram de 
empresas associadas 
ao trabalho escravo 

https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-conscientes/


ALINHAMENTO COM 
O TRABALHO

Uma pesquisa, realizada em 2016 pela 
Cone Communications, com 1.020 pes-
soas de mais de 20 anos de idade, mostra 
também que os Millenials, que em 2020 
representam 50% da força de trabalho 
nos Estados Unidos, também buscam 
trabalhar em empresas que estejam 
alinhadas com seus propósitos.

64%

64%

83%

LEIA O ESTUDO

Consideram os compromissos sociais e 
ambientais de uma empresa ao decidir 
onde trabalhar.

Não aceitarão um emprego se uma em-
presa não tiver valores fortes de responsa-
bilidade social corporativa (RSE).

seriam mais fiéis a uma empresa que os 
ajude a contribuir com questões sociais e 
ambientais.

https://www.conecomm.com/research-blog/2016-millennial-employee-engagement-study?_ga=2.191660706.900788906.1594045278-2024915165.1594045278


CONHEÇA MARCAS QUE 
ESTÃO SE ADEQUANDO:

SAIBA MAIS SAIBA MAIS SAIBA MAIS

CASES AMBIENTAL:

A Apple recebeu o Climate Action 
Award da ONU em reconhecimen-
to ao compromisso da empresa 
em utilizar fontes de energia 100% 
renováveis em escritórios, lojas e 
centros da Apple em 43 países.

Em 2019, a Ford e o McDonald’s 
anunciaram uma parceria para 
criar peças de automóveis a par-
tir de resíduos de café. O material 
composto será 20% mais leve que 
os materiais tradicionais.

O PS5 tem um recurso de opt-in 
que permite um menor consu-
mo de energia, como parte de seu 
compromisso sob a Playing for the 
Planet Alliance, uma iniciativa da 
indústria de games e a ONU.

https://unfccc.int/news/winners-of-the-2019-un-climate-action-awards-announced
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/12/04/ford-mcdonalds-collaboration-convert-coffee-bean-waste-into-car-parts.html
https://blog.playstation.com/2019/09/22/playstation-joins-forces-with-the-united-nations-to-combat-climate-change/


CONHEÇA MARCAS QUE 
ESTÃO SE ADEQUANDO:

SAIBA MAIS SAIBA MAIS SAIBA MAIS

CASES SOCIAL:

XP Inc. se compromete a ter 50% 
de mulheres em todos os níveis  
hierárquicos até 2025. A compan-
hia  também está implementado 
medidas  práticas, como a extensão 
das  licenças maternidade e pater-
nidade.

A Visa comprometeu-se a engajar 
no movimento Black Lives Matter. 
A empresa anunciou cinco inicia-
tivas para defender e apoiar os ne-
gros americanos nos EUA e tam-
bém dentro da organização.

A P&G, patrocinadora oficial da se-
leção feminina dos EUA, anunciou 
uma doação de US$ 529.000 para a 
equipe a fim de ajudar a diminuir a 
disparidade salarial entre homens 
e mulheres no esporte.

https://www.infomoney.com.br/carreira/xp-inc-se-compromete-a-ter-50-de-mulheres-em-seu-quadro-de-funcionarios-ate-2025/
https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog/bdp/2020/06/03/action-dialogue-and-1591203819613.html
https://www.businessinsider.com/proctor-and-gamble-donates-529000-to-us-womens-soccer-team-2019-7?r=US&IR=T


CONHEÇA AS MARCAS QUE 
ESTÃO SE ADEQUANDO

CASES DE GOVERNANÇA:

SAIBA MAIS SAIBA MAIS SAIBA MAIS

Após divulgação de campanha 
com diferentes perfis de pais, como 
o ator transexual Thammy Miranda, 
ação da empresa (NTCO3) subiu 
mais de 10% em dois dias.

O objetivo da BR Distribuidora é 
continuar aprimorando suas prá-
ticas e estruturas de Governança 
Corporativa, fazendo adequações e 
melhorias em seus processos a fim 
de conquistar a certificação do Pro-
grama Destaque em Governança 
das Estatais da B3.

De acordo com o CEO da empre-
sa, Paulo Andrade, as tomadas de 
decisão ocorrem de maneira cole-
giada. Isso reduz riscos e possíveis 
conflitos de interesse. Assim, o que 
contribui para o aumento da con-
fiança dos acionistas e dos investi-
dores.

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,posicoes-como-a-da-natura-serao-cada-vez-mais-cobradas-por-publico-e-investidores,70003381847
https://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualificacao-e-governanca/certificacoes/programa-estatais/
https://diariodocomercio.com.br/negocios/pif-paf-e-primeiro-lugar-em-ranking-de-governanca-corporativa/


“A revolução “Ambiental, Social, Governança” 
ou ESG está aqui, e está mudando tudo. Esta 
ambiciosa e progressista iniciativa de três pon-
tas está rapidamente se tornando um dos mais 
importantes movimentos culturais, políticos e  

financeiros dos tempos modernos.”

Daniel Maximilian Da Costa
Fundador e CEO

Latin American Quality Institute



FOTOGRAFIAS BRAZIL QUALITY SUMMIT



Nós, da LAQI, acreditamos na importância da decisão e do compromisso das altas gerências das orga-
nizações. Sendo assim, o evento é dirigido para os principais executivos do escritório. Caso o principal 
executivo não possa estar presente, recomendamos enviar um sucessor direto da Vice-presidência ou 
da Direção(C - SUITE).

O encontro tem como objetivo maximizar a relação entre os participantes. Todos os participantes es-
tarão situados em mesas de 6 a 8 líderes empresariais, acadêmicos, da sociedade civil e do governo.

Os QUALITY SUMMIT 2022 reúnem mais de 500 empresas líderes de diferentes países onde são realiza-
dos, seguindo um eixo temático que, este ano, é conhecido como: Desafio 2022: ESG - A Revolução da 
Sustentabilidade, que contará com conferências referentes a disciplinas corporativas, alinhando-as aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDG) como: Gestão da Qualidade e Talento Huma-
no (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 cor-
porativos 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 2022, que terá a tarefa de contrastar as realidades corpo-
rativas de cada país, gerando assim uma visão latino-americana sobre os temas desenvolvidos, o que 
será o ponto de partida para nosso seguinte desafio.

PARTICIPANTES

FORMATO DO EVENTO



FOTOGRAFIAS - BRAZIL QUALITY SUMMIT



FOTOGRAFIAS - BRAZIL QUALITY SUMMIT



BRAZIL QUALITY SUMMIT 2021

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

PROGRAMA TENTATIVO

DATA: 10 DE MAIO
VESTIMENTA: FORMALLUGAR: Sheraton WTC - São Paulo 
HORÁRIO: 14:30 – 21:00

PALAVRAS DE BOAS VINDAS

COFFE BREAK 

MASTERMINDS

LAQI SPEAK UP 1 Qualidade Total-

-

-

Desenvolvimento Sustentável

Compliance

LAQI SPEAK UP 2

LAQI SPEAK UP 3

CREDENCIAMENTO DE PARTICIPANTES

DR. DANIEL MAXIMILIAN DA COSTA, DHC
FOUNDER & CEO

14:30

CERIMÔNIA CENTRAL
«PRÊMIO EMPRESA BRASILEIRA DO ANO 2022»

15:30

15:00

14:50

16:00

16:30

18:00

18:30

20:30JANTAR DE ENCERRAMENO



A DIFUSÃO DE SUA MARCA NO BRAZIL 
QUALITY SUMMIT 2022

A LAQI se empenha anualmente para difundir 
entre os meios de comunicação da América La-
tina as experiências de nossa organização e de 
nossos membros.

Além disto, editamos mensalmente a Revista Di-
gital líder em temas empresariais, a Quality Ma-
gazine.

Os membros poderão incluir livremente suas 
publicidades em nossa Quality Magazine quan-
tas vezes queiram durante o período de seis me-
ses. Uma reportagem exclusiva será realizada 
por nossa equipe de imprensa e publicada em 
nossa Quality Magazine, assim como em nosso 
Portal Web.

Participarão, ainda, da campanha midiática pro-
gramada pela LAQI, juntamente com os princi-
pais meios de comunicação brasileiros e latinoa-
mericanos, numa ação que envolve mais de 50 
meios de comunicação, garantindo, desta forma, 
uma máxima exposição de nossa organização e 
nossos membros.

Desde outubro de 2011, após um rigoroso proces-
so de seleção, nossa Quality Magazine foi aceita 
como membro da prestigiada Associação Inte-
ramericana de Imprensa (SIP). Note-se que a SIP 
hospeda mais de 1300 meios de comunicação 
em todo o continente, como The New York Ti-
mes (EUA), O Globo (BR), El Comercio (Peru), La 
Estrella (Panamá), entre outros.

Como mencionamos no parágrafo anterior, nos-
so encontro contará com a presença de impor-
tantes meios de comunicação, assim como de 
líderes empresariais e acadêmicos. Sendo assim, 
a LAQI oferece uma oportunidade para expor 
seus banners, catálogos, amostras, merchandi-
sing, entre outros.Conte com nossa equipe no 
Panamá para realizar o seguimento correspon-
dente e com nosso staff no Brasil para apoia-lo 
em suas atividades.

PARTNERS:

WE SUPPORT:

LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE

LEMOS SANTOS ADVOGADOS
NEGÓCIOS & ORIENTAÇÕES
HAS SUCCESSFULY ACHIEVED OPTIMAL RESULTS IN THE CORRECT APPLICATION OF TOTAL RESPONSIBILITY TOOLS,

AS WELL AS LEADING AND MANAGING PEOPLE, BASED ON THE LATIN AMERICAN EXCELLENCE MODEL ACTIONS,

AND IS THEREFORE, HEREBY GRANTED THE TITLE OF:

CERTIFIES THAT:

ING. ALEJANDRO MOTTA
INSTITUTIONAL VICE PRESIDENT 

DANIEL MAXIMILIAN DA COSTA
FOUNDER & CEO

Panama, July 27, 2021 

THE LAW AWARDS 2021



Troféu de Reconhecimento com o título “The Law Awards 2022” em nome 
do escritório, destacando o compromisso público com a Qualidade e a Ex-
celência dos serviços/produtos oferecidos. 
 
Certificado Internacional que identifica o escritório como Membro Ativo da 
Latin American Quality Institute. 
 
Certificado Internacional “Brazil Quality Certification”, emitido pela LAQI 
e respaldado por 40 alianças estratégicas, localizadas nos cinco continentes, 
atestando desta forma, a credibilidade do escritório no mercado. 
 
Certificado “Empresário do Ano 2022” em nome dos principais executivos do 
escritório, responsáveis diretos pela gestão exitosa  e considerados exemplos a 
serem seguidos.

Certificado “The Law Awards 2022” emitido pela LAQI e respaldado por 40 
alianças estratégicas, localizadas nos cinco continentes, atestando desta for-
ma, a credibilidade ao escritório de advocacia.

Certificado “The Lawyer of The Year 2022” em nome dos principais advo-
gados do escrtório, responsáveis diretos pela gestão exitosa  e considerados 
exemplos a serem seguidos.

Medalha  “The Law Awards 2022” entregue por LAQI atestando desta forma, 
a credibilidade ao escritório de advocacia.

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO 
E RECONHECIMENTO



ZONA DE MEMBROS 

LAQINOAMERICANOS 

Exclusiva Zona de Membros LAQI: permite o acesso 
a uma ampla rede de contatos de empresas sérias e 
comprometidas com a qualidade, a sustentabilidade 
e a ética. As empresas participantes poderão criar o 
próprio perfil, subir catálogos, videos, fotos, podcasts, 
participar de treinamentos on line oferecidos por LAQI 
e seus parceiros, oferecer seus produtos e serviços a 
nossa extensa rede composta de empresas e organi-
zações em mais de 19 países.



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

LAQI
APOIA A:



SIGA-NOS EM NOSSAS REDES SOACIAIS!


