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Laboratório põe a
inovação em seu DNA
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U

m laboratório que além de se
preocupar com a seriedade
do trabalho, também tem sido
referencia na preocupação com o bemestar do cliente. O Laboratório Rondon,
surgiu há cerca de sete anos e hoje é
referência em Ji-Paraná. “Quem deu
início ao laboratório, foi meu esposo e
um amigo, mas acabou não dando certo
e eu vim para ajudá-lo a levar o negócio
adiante, na época eu já era formada em
ciências contábeis e cursava direito,
então foi algo diferente para mim” Conta
Érica Assis, que hoje é quem comanda
o laboratório.
E o empreendimento deu certo,
hoje o Laboratório Rondon já atende
em dois locais, que são em ótimas
localizações, próximo de clínicas e
hospitais, e conta com um quadro de 8

funcionários.
Ketlen Larissa
trabalha no
laboratório
há 6 meses e
conta que se
sente orgulhosa de fazer
parte dessa
história “Eu
nunca tinha
trabalhado em laboratório, então pra
mim, foi algo novo, mas mesmo assim
eles tiveram muita paciência e me
ensinaram tudo, sou muito grata.”.
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Além de oferecer mais
de 800 tipos de exames, o
laboratório também é um lugar
aconchegante. Conta com uma
brinquedoteca para as crianças
e uma sala de espera com
poltronas, televisão, café e até
mesmo biscoitos personalizados
para quem precisa esperar. Mas o
cuidado com o cliente não para aí,
Erica conta que os equipamentos
são inovações e muitos deles
encontrados apenas no Laboratório
Rondon “Pensando no bem-estar do
cliente, investimos em um aparelho que
tem uma luz vermelha e facilita na hora
de encontrar a veia do paciente, assim
a gente não precisa furá-lo várias vezes
e acabar ferindo-o.”.

Samara Costa
é mãe e o seu
filho de três anos
já precisou fazer
vários exames e ela
foi até o laboratório
Rondon, além de
ter uma sala que chama a atenção
pelo colorido, especialmente para
os pequenos. O laboratório
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também trabalha com os óculos de
realidade virtual, que é colocado na
criança enquanto é realizado o exame
“Quando precisou fazer os exames,
eu já pensei no choro que ele ia ter,
mas ele gostou tanto dos óculos,
ficou tão apaixonado pelo que estava
assistindo, que no final ocorreu tudo
bem, um alívio!” Finalizou a mamãe.

Programa e consultorias especializadas e
customizadas com subsídio.
Pelo programa é possível inovar por meio
do acesso à mão de obra especializada em
sete áreas de conhecimento: inovação (Design,
Produtividade, Propriedade intelectual, Qualidade,
Inovação, Sustentabilidade, Tecnologia da
Informação e Comunicação).

Erica conta que precisou aprender
muitas situações diferentes para entrar
no meio do empreendedorismo, apesar
de ser formada em dois cursos, precisou
de uma ajuda e foi aí que encontrou
o Sebrae “Eu fiz o Empretec, e o que
aprendi lá sobre gestão de pessoas
e empreendedorismo, eu digo que foi
mais que aprendi nos meus dois cursos
na faculdade”
Mas ela não quis parar por
aí, depois do Empretec, continuou
a parceria com o Sebrae e agora
se prepara para uma nova etapa no
empreendimento. “Depois de fazer
o curso, a Erica quis ter o certificado
de ISO 9001. Por meio do Sebraetec,
estamos oferecendo a ela a assessoria
necessária para dar entrada no pedido
do certificado. Estamos muito felizes
com os resultados que o laboratório já
vem obtendo.”, contou Eloiza Borges,
analista do Sebrae.
Agora o laboratório vai passar por
uma reforma, para ampliação e poder
oferecer ainda mais um atendimento
excelente ao cliente “Eu digo que o
Sebrae faz parte disso tudo, porque foi
lá que aprendi sobre metas, sobre como
alcançar os objetivos. Agora é só crescer
cada vez mais.”
Concluiu Erica.
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