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PROGRAMA DE QUALIDADE INICIA 2012 COM FORÇA TOTAL
PROGRAMA DE QUALIDADE
Sescon-SP se prepara para mais um ciclo de certificações para empresas
que cumpriram todos os requisitos do PQEC e da ISO 9001
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O PQEC - Programa de Qualidade de Empresas
Contábeis - do Sescon-SP, desde a sua criação, em 2004, já entregou
cerca de 350 certificados, O objetivo do programa é incentivar as
empresas contábeis à melhoria contínua de seus produtos e serviços, pois
a concorrência é cada vez mais acirrada, e os clientes, exigentes.
O Programa já iniciou 2012 com força total. Agora o PQEC também é
responsável por preparar os associados para receberem a certificação
máxima da qualidade, a ISO 9001, norma internacional que rege os
padrões de qualidade na área de serviço, concedida pela parceria entre o
Sindicato e a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
Entre as mudanças realizadas para esse ano na estrutura do PQEC se
destacam a nova grade de cursos, direcionada aos colaboradores das
empresas contábeis, e a realização de workshops e palestras, voltados a
titulares, sócios, gerentes e gestores.
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Em maio de 2012 acontecerá o 7º ciclo de certificações, evento onde
mais de 400 empresas serão reconhecidas, sendo que mais de 35
receberão o selo PQEC + ISO 9001. As organizações têm até o próximo
dia 29 de fevereiro para cumprirem os requisitos.
Uma vez conquistado, o certificado pode se renovar periodicamente,
mediante o cumprimento dos requisitos.
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Além de premiar as empresas competentes e divulgar junto ao mercado e
a sociedade o quanto é importante a qualidade na área, a iniciativa tem
funcionado como um forte incentivo para os profissionais da
contabilidade, significando também um importante diferencial
competitivo para as empresas certificadas.

Tira-Teima
Qualificação e aprimoramento
A recompensa pelos esforços das empresas é notada de diversas formas
pelos associados participantes que parabenizam a iniciativa, mostrando
que as ações da entidade estão em sinergia com as intenções dos
empresários contábeis:
“A maior recompensa desta certificação é que hoje tenho uma equipe de
colaboradores consciente de suas responsabilidades, totalmente
capacitada, comprometida com a qualidade, e que aprendeu que a
cooperação, iniciativa e o amor pela profissão são ferramentas
essenciais para vencer importantes desafios e obter o merecido
reconhecimento.
E em se tratando de reconhecimento, nossos clientes sentem-se honrados
e confiantes por serem atendidos por uma empresa de qualidade. E esta
satisfação e respeito, são sem dúvida, o nosso maior prêmio!
Parabéns ao Sescon-SP pela visão e incentivo à valorização das
empresas do setor, e por sempre ter apoiado e alavancado nossa luta”.
Mauro Palombo Concilio – Contábil Nelma

Todos os Direitos Reservados - Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia - SESCON-SP

