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Apesar da empresa já estar consoli-
dada no mercado, empreendedo-
ra identifica que a qualifica-
ção e a busca por inovação 
permite não só crescer, 
mas também satis-
fazer clientes e 
f u n c i o n á -
rios.
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Na década de 1970, a biomédica 
Alba Lúcia Cordeiro Alves che-
gava a Ji-Paraná com um gran-

de sonho na bagagem. Na época, o 
município não era emancipado e ainda 
se chamava Vila de Rondônia. A Dra. 
Alba foi a primeira mulher a montar 
um laboratório de análises clínicas no 
município. A empreendedora acom-
panhou de 

perto o crescimento de Ji-
-Paraná, assim como todos 
os moradores do município 
acompanharam o sucesso 
do Laboratório Padrão. 

“Eu cheguei aqui em 
Ji-Paraná, na época em 
que se chamava Vila de 
Rondônia, em 1977. Aqui 
era muito agitado, tinha 
muita gente, sempre foi 

uma cidade pujante. Eu 
fui a primeira mulher 

a ter um laboratório 
aqui, fiz um trabalho 
muito gratificante, muito praze-
roso”, lembrou Alba Lúcia.

Após uma longa sociedade, 
em outro laboratório do município, 

a biomédica decidiu montar o Labo-
ratório Padrão de Análises Clínicas, 
no ano de 1994. Desde a fundação, a 

matriz da empresa funciona no mesmo 
local, no segundo distrito de Ji-Paraná. 
Atualmente, o empreendimento conta 
com outros três postos de coleta.

“Hoje eu tenho a matriz, 
na Rua Martins Costa, e outros 

três postos de coleta, sendo 

um próximo ao HCR [Hospital Cândi-
do Rondon], outro no Espaço Saúde e 
o terceiro na Radioclin”, destacou a 
empreendedora.

Contando com quatro unida-
des, nos dois distritos de Ji-Paraná, 
o Laboratório Padrão possui atual-
mente um corpo clínico com 15 pes-
soas. Uma realidade muito diferente 
de quando a Dra. Alba Lúcia montou 
o empreendimento.

“Quando eu comecei aqui, era 
basicamente eu. Havia uma moça 
que era técnica em laboratório, 
a Clarice, e mais outra ajudan-
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 Empretec é um curso desenvolvido 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) que proporciona o amadureci-
mento de características empreendedo-
ras, aumentando a competitividade e as 
chances de permanência do empresário 
no mercado.

Atualmente, é promovido em cerca 
de 40 países. Saiba mais aqui.

te. Éramos só nós três e fazíamos de 
tudo, ficávamos de plantão 24 horas. 
Hoje, nós temos um corpo clínico com 
15 pessoas”, comparou.

Com auxílio do avanço tecnoló-
gico das aná-
lises clínicas e 
também de um 
quadro de fun-
cionários total-
mente dedicado 
à qualidade de 
a t e n d i m e n t o , 
o Laboratório 
Padrão realiza 
exames hematológicos e microbiológi-
cos, além de testes bioquímicos e imu-
nológicos.

“Nós procuramos fazer sempre 
com muita qualidade, respeitando a 
solicitação médica e pensando no bem-
-estar do paciente”, garantiu Rosineide 
Vieira Gois, biomédica responsável téc-
nica pelo Laboratório Padrão.

A parceria 
entre o Labora-

tório Padrão 
e o Serviço 
Brasileiro de 
Apoio às Mi-
cro e Peque-
nas Empre-
sas (Sebrae) 
começou há 
mais de 20 

anos. A 
D r a . 

Alba Lúcia participou da primeira tur-
ma do seminário Empretec em Ji-Para-
ná, no fim da década de 1990.

“Eu fiz o primeiro Empretec, 
que houve aqui em Ji-Paraná e 

também fiz o Sebrae 
Ideal. Eu tenho muita 
gratidão pelo Sebrae, por 
que ele foi muito impor-
tante na minha formação 
quanto ao atendimento e 
à gestão. O Empretec foi 
decisivo na minha vida, 
eu tenho um estágio an-
tes e depois do Empre-

tec”, contou a empreendedora.

Após mais de duas décadas, Alba 
Lúcia continua recebendo o apoio do 
Sebrae. Atualmente, a empreendedora 
participa da consultoria do Sebraetec, 
em busca da certificação do ISO 9001.

“A Dra. Alba, proprietária do La-
boratório Padrão, é uma cliente muito 
efetiva do Sebrae, é uma 
cliente fidelizada. Ela 
fez o primeiro seminário 
Empretec em Ji-Paraná, 
em 1999, e, desde então, 
nós mantemos um rela-
cionamento com a Dra. 
Alba. Ela participa de 
todos os treinamentos, 
como o Sebrae Ideal, 
e várias capacitações 
ofertadas pelo Sebrae. 
Recentemente, ela tem 
participado da consul-
toria do Sebraetec, para 
certificação de ISO 
9001”, afirmou Liah Sa-
bino, Analista do Sebrae 
em Rondônia.

É a disponibiliação de inovação 
por meio de serviços customizados 
e especializados em SETE áreas de 
conhecimento: (a) Design; 
(b) Produtividade; (c) Propriedade 
intelectual; (d) Qualidade; (e) Inovação; (f) 
Sustentabilidade; e (g) Serviços Digitais.

Veja se tem o que procura aqui.

Segundo a 
empreendedora, 
o Sebrae é um 

fator chave para 
qualquer um  

obter sucesso com 
gestão consciente.
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