
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

CAMERETA FOI RECONHECIDA NO QUALITY FESTIVAL 2014 

            Cidade do Panamá, 2014.   

O Latin American Quality Institute (LAQI) reconheceu um seleto grupo de 
empresas, como é o caso da CAMERETA, na VIII Edição do Quality Festival 
2014. 

 

O encontro empresarial foi 
realizado nos dias 24, 25 e 26 
de novembro na cidade de 
São Paulo, Brasil. Mais de 200 
empresas latino-americanas 
destacadas participaram do 
encontro, e foram 
capacitadas através de 
exposições e oficinas práticas 
sobre temas de interesse 
empresarial, ministradas por 
especialistas internacionais.   

No encerramento do 
encontro empresarial, a 
CAMERETA  recebeu das 
mãos do Dr. Daniel Maximilian 
da Costa, Fundador e CEO 
da LAQI, o galardão 
internacional Latin American 
Quality Awards 2014, por seu 
destacado trabalho ao longo 
do ano de 2014, como a 
melhor empresa nacional do 
gênero.  



	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

A CAMERETA implementou  em sua  estrutura  organizacional as principais 
40+10 ações da LAQI como parte de suas ações empresariais, tendo como 
prioridade o Desenvolvimento Sustentável, a Responsabilidade Social, a 
Qualidade Total, o Comércio Justo e a Qualidade Educativa, 
incorporando-se, desta maneira, à rede de líderes empresariais da Latin 
American Quality Institute.  

“O processo de melhoria contínua é o único caminho para se obter a 
Qualidade Total e reconhecer empresas como a CAMERETA. A busca 
deste objetivo é o que motiva a LAQI como organização a ser mais incisiva 
em nosso apoio a seu desenvolvimento e evolução empresarial”, destaca 
o Dr. Daniel Maximilian da Costa, fundador e CEO da LAQI.  

 

 

 

 

 

Sobre o Latin American Quality Institute 

A LAQI é considerada como o Instituto de Normas e Padrões de Qualidade mais 
importante da América Latina, selecionado pelo Global Compact e pelo PRME, 
projetos da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Atualmente, mantém sua rede empresarial com mais de 3500 empresas na 
região, às quais provê capacitação através de encontros empresariais em toda a 
América Latina, especializados nas 40 + 10 ações que formam o conceito de 
Responsabilidade Total: Qualidade total, Responsabilidade Empresarial, 
Desenvolvimento Sustentável, Comércio Justo e  Qualidade Educativa. 

Mensalmente, publica a revista Quality Magazine, reconhecida pela Sociedade 
Interamericana de Imprensa (SIP, por suas siglas em espanhol), especializada em 
negócios e qualidade empresarial e distribuída a mais de 17 países  da América 
Latina. 

	  


