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Empresários de destaque são
homenageados no Prêmio MPE Brasil

05/10/17 às 08:00 - Por: Jamile Rodrigues | Ex-Libris Comunicação Integrada

Mais de cem empresas foram reconhecidas em nove categorias

Nesta quarta-feira (4/10), o Sebrae
Nacional reconheceu mais de cem
empresários do País com o Prêmio
de Competitividade para Micro e
Pequenas Empresas (MPE Brasil).
As homenagens, concedidas em
nível estadual e nacional, premiam o
trabalho dos proprietários de micro
e pequenas empresas em todos os
estados e no Distrito Federal.

Realizado pelo Sebrae Nacional,
com o apoio técnico da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ), o
MPE Brasil identi cou mais de 66

mil empresas aptas, que participaram de um questionário de autoavaliação. Os
negócios com maior pontuação contaram com o apoio de voluntários para a
realização de diagnóstico da gestão apontando pontos positivos e negativos de
cada negócio.

O gestor nacional do MPE Brasil, Plínio Marques, explica que o prêmio é capaz
de aumentar a competitividade regional e nacional das empresas. “O MPE
Brasil é uma seletiva do alto diagnóstico da gestão que segue um modelo
completo. As empresas aqui presentes são referência e cumprem critérios de
documentação, preocupação com o empregado e com o meio ambiente,
responsabilidade social e inovação. Ao entregar esse prêmio, reconhecemos o
papel essencial que possuem para fomentar a economia brasileira”, comenta.

O superintendente do Sebrae no DF, Rodrigo de Oliveira Sá, destaca a
importância do reconhecimento às empresas e aos pro ssionais por meio do
prêmio. “Ao escolherem participar do processo, os empresários assumem o
compromisso com a gestão cada vez mais quali cada. O Sebrae no DF se
orgulha de apoiar empresas que estão, degrau por degrau, melhorando a
economia local e contribuindo para a qualidade de vida dos funcionários”,
comemora.

Entre os destaques do DF, estão as empresas ACVida – Cuidadores
Pro ssionais de Idosos, Bolos da Vovó e Academia Acqua 710. A ACVida
venceu regionalmente a categoria Serviços no Distrito Federal e foi uma das
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nalistas na etapa nacional. O proprietário, Adriano Machado, conheceu o
MPE Brasil por meio de outro programa do Sebrae, o Agentes Locais de
Inovação (ALI), e foi orientado a preencher o questionário como forma de
alcançar melhorias no negócio. “O Sebrae no DF sempre está presente em
cada mudança que realizo no meu estabelecimento. As devolutivas do
questionário foram importantes para fazer ajustes que nos trouxeram até aqui.
Esse trabalho engajou a equipe não apenas com foco no prêmio, mas para
conquistar clientes e melhorias no local de trabalho. Agora, continuamos com
o apoio do Sebrae no DF, a partir de consultorias, para outros projetos, como a
criação de um aplicativo”, destaca.

Já Anderson Adelmir de Sousa, proprietário da confeitaria Bolos da Vovó, que
se destacou na categoria Comércio, conta o que motivou sua equipe a
participar do MPE Brasil. “Nosso foco sempre esteve em tornar o atendimento
o melhor possível. Com o apoio dos voluntários, melhoramos o processo de
produção, mudamos a estratégia de mercado e oferecemos quali cação aos
funcionários. A concorrência está cada vez mais acirrada e, por isso, queremos
sempre ter uma gestão de excelência”, disse.

A Academia Acqua 710 foi premiada na categoria Serviços e Vinicius
Camenforte, um dos proprietários, a rma que, desde o reconhecimento, os
resultados são satisfatórios. “A renovação de alunos está maior do que o
comum para as academias e quase sem desistências. Depois da premiação,
ganhamos visibilidade e destaque, principalmente nas redes sociais”,
comemora.

A gestora do MPE Brasil no DF, Fabiane Crispim, parabenizou os empresários
que passaram pelas etapas de atendimento e reforçou a importância do
trabalho dos voluntários durante o processo. “Essas pessoas contribuem para
a melhoria dos processos de empresas fascinantes, compartilham ideias,
apontam fatores que necessitam de melhoria e, consequentemente, elevem a
competitividade e o posicionamento de cada uma delas de forma gratuita. Eles
também merecem todo o nosso reconhecimento”, a rmou.

O presidente do Sebrae Nacional, Guilherme A f Domingos, nalizou o evento
parabenizando todos pelo Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa,
comemorado no dia 5 de outubro. “As empresas brasileiras resistiram durante
os últimos meses, mesmo diante da crise. O Brasil é sinônimo de
empreendedorismo e tenho plena certeza de que o desenvolvimento
econômico do nosso País está nas mãos dessas pessoas. A eles, meu muito
obrigado pelo exemplo de sempre”, disse A f.
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