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Á Diretoria 
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A Empresa  foi indicada a receber o  PRÊMIO TOP OF QUALITY GOLD 

INTERNACIONAL 2021®,e Empresário do Ano. E que ocupou 

inquestionavelmente a qualidade, a comissão de consultores de qualidade do 

Instituto Nacional de Excelência  de Gestão de Qualidade Total Quality  que se 

basearam em  vários aspectos do desempenho da empresa:  filosofia empresarial , 

prática operacional , qualidade dos produtos ,  respeito ao consumidor/cliente  e  

responsabilidade social e credibilidade da empresa no mercado. 

 

Voltado para empresa,empresários, profissionais liberais e entidades de classe, o 

prêmio PRÊMIO TOP OF QUALITY GOLD INTERNACIONAL 2021 reconhece 

as iniciativas das empresas e veículos de comunicação ao longo do ano e é 

organizado pelo Instituto Nacional de Excelência  de Gestão de Qualidade Total 

Quality. 

 

O Troféu PRÊMIO TOP OF QUALITY GOLD INTERNACIONAL 2021, tem 

como finalidade principal trazer ao conhecimento público, empresas no segmento 

industrial, comercial e de serviços, ou profissionais Liberais, que com talento e 

capacidade de empreender, contribuem com o crescimento e desenvolvimento do 

país.  

 

Este intercâmbio entre os países participantes oportuniza novos negócios e 

parcerias, pois na ocasião acontecerá a entrega do Troféu PRÊMIO TOP OF 

QUALITY GOLD INTERNACIONAL 2021 em sua 43ª edição  , com presenças de 

Empresas e autoridades representativas dos Países da América Latina, América do 

Norte e Europa 

 

Atenta ao que ocorre no mundo business, o PRÊMIO TOP OF QUALITY GOLD 

INTERNACIONAL 2021 seleciona seus convidados através de participações em 

feiras nacionais e internacionais, congressos, pesquisas de desenvolvimentos de 

produtos inovadores, tradição no mercado nacional, por prêmios recebidos, pela 

responsabilidade social e certificados de qualidades adquiridos no decorrer de sua 

existência. 

 



 

O Objetivo desta premiação é trazer a público as iniciativas empresariais e 

profissionais que incentivam o talento, a produtividade e, principalmente a 

capacidade do empresário empreendedor.  

 

Trata-se do reconhecimento às empresas que contribuem para o crescimento e 

desenvolvimento do país, devido à constante luta para permanecer em um 

mercado tão competitivo, nos seus diversos setores. 

 

Por este motivo o Instituto Nacional de Excelência  de Gestão de Qualidade Total 

Quality  , como uma prova de reconhecimento á qualidade de sua empresa e a cada 

um de seus seguimentos, e pelo grande público consumidor,  pela preferência aos 

produtos incentiva a melhorar a qualidade . 

 

O resultado da pesquisa junto a clientes e fornecedores da empresa, que foi 

determinante para a confirmação da referida premiação, sendo que outros 

aspectos relevantes estão  abordados no  laudo técnico de qualidade internacional   

elaborado pela divisão de qualidade do Instituto Nacional de Excelência  de 

Gestão de Qualidade Total Quality . 

 

Agora  o respectivo  troféu, para a empresa, selos  de qualidade e certificado de 

qualidade serão entregue somente em solenidade, com jantar  no evento a  

realizar-se no próximo dia 28 de Junho 2021 ás 20:00 hs no Circulo Eventos  Rua 

José Zappi , 120-Vila Prudente - São Paulo,  Brasil . 
 

TRAJE RIGOROSAMENTE  BLACK-TIE PARA TODOS 

 

Desta forma, parabenizamos a alta administração e toda a equipe da empresa por esta 

importante conquista ao mesmo tempo em que colocam nossos diretores á disposição de 

Vossa Senhoria para quaisquer outras informações que fizerem necessárias. 

E desde já contamos com sua presença  

 

Atenciosamente, 

Kamila Morelli  

Diretora Geral 

 

 


