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Cerca de 500 pessoas lotaram o auditório do Teatro Raul Cortez, na Fecomercio, ontem (dia
02/12) para conhecer as empresas vencedoras da terceira edição do Prêmio Superação
Empresarial promovido em São Paulo pela Gerdau, Sebrae-SP, Movimento Brasil Competitivo
(MBC) e Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), Fecomércio, FIESP, IPEG e Faesp/Senar. O
prêmio é um reconhecimento às iniciativas, ações e atividades das micro e pequenas empresas
sediadas no estado de São Paulo, quanto à aplicação de tecnologias e métodos de gestão que
tenham resultados em ganhos de produtividade, rentabilidade e competitividade.
As micro e pequenas empresas foram premiadas em 5 categorias: Indústria, Comércio,
Serviços, Serviços de Turismo, Serviços de Saúde. Na categoria Indústria venceu a Sig Rool
Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha , localizada em Guarulhos. “Este prêmio é muito
importante para nós. Agradeço aos 21 colaboradores da empresa, fornecedores e clientes, que
são os maiores responsáveis por estarmos aqui hoje”, disse Daniele Soares, do departamento
financeiro, fiscal e marketing da empresa, ao receber o troféu das mãos do diretor da FIESP. “A
indústria atravessa um momento difícil, tivemos decréscimo de 2% no setor, em outubro.
Gostaria de sugerir ao governo federal que desce uma atenção especial às MPEs,
principalmente, no que diz respeito a crédito para que elas continuem competitivas. A FIESP se
sente privilegiada de apoiar um prêmio que reconhece os esforços destas empresas e
parabeniza todos os candidatos pela coragem de submeter sua gestão a uma avaliação tão
criteriosa”, comentou Pierângelo Rosseti, diretor titular adjunto da FIESP.
Quem também dedicou a vitória aos colaboradores foi a Campos dos Sonhos Empreendimentos
vencedora na categoria Serviços de Turismo. “Não esperava isso aqui, para nós já foi uma
vitória estarmos entre os finalistas na primeira vez que participamos. Este prêmio é de 103
pessoas que compartilham conosco seu trabalho diário e muita dedicação. Mas é também de
vários parceiros como o Sebrae, a prefeitura da Estância de Socorro e o Contur que colaboram
sempre com nossa empresa”, comentou José Fernandes Franco, diretor.
Na categoria Serviços de Saúde o primeiro lugar foi para a Braga e Baldin – Fisiocenter da
região de Tupã. “Fomos finalistas no ano passado e, desde o início de 2008, buscamos
administrar a empresa voltada para superar os processos a cada dia, com inovação contínua, e
a colaboração dos nossos funcionários, fornecedores e do Sebrae-SP. Estes são os ingredientes
do nosso sucesso hoje”, comemorou Claudemir Baldin, que subiu ao palco acompanhado da
esposa Claudia Braga Baldin.
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O discurso mais emocionado veio de Ana Paula Cury Francisco, proprietária da Drogacentro
Farmácia e Manipulação de Piraju, vencedora na categoria Comércio. “Quando saiu a categoria
Saúde eu pensei: poxa meu sonho foi embora. Mas ele está aqui e quero agradecer meus 50
colaboradores, que superaram comigo todas as dificuldades, principalmente em 2007 e 2008
que foram anos muito difíceis para as farmácias de manipulação. Muitas recuaram, mas nós
resolvemos ir em frente, renovamos a farmácia e estamos aqui. Isso tem um valor imensurável
para nós”, comentou Ana Paula, em meio à muitas lágrimas.
Na categoria Serviços o troféu ficou com a Ambicamp Gerenciamento, Coleta e Destinação de
Resíduos, da cidade de Campinas, que já aguardava a vitória. “Ao contrário de todos que
falaram aqui, nós esperávamos sim este prêmio. Nossa empresa nasceu em 2000 com toda
estrutura voltada para o padrão de excelência em gestão. Se não ganhássemos hoje, ficaria
muito chateada”, enfatizou Maria Luíza de Souza Rossi, diretora técnica da empresa.
O destaque de boas práticas de Responsabilidade Socioambiental ficou com a empresa Printmaq
Comércio de Copiadoras, de Marília, interior de São Paulo, que recebeu o troféu do diretor
executivo da Gerdau, Ricardo Giuzeppe Mascheroni. “Este prêmio é um reconhecimento do
trabalho de uma equipe moderna, que busca sempre fazer cursos e está atualizada com o que
acontece no mercado. O planeta encontra-se ameaçado e as empresas que estiverem voltadas
para as práticas de preservação ambiental terão destaque em seu mercado”, comentou Mário
Milani, diretor da Printmaq.
Embora esta edição tenha batido recorde de inscritos com 343 empresas candidatas, 21% a
mais que no ano anterior, os parceiros do evento levantaram a necessidade de multiplicar estes
números em São Paulo que estão hoje bem abaixo das inscrições do prêmio em outros estados.
“Para o Sebrae-SP, que vivemos o empreendedorismo e acreditamos na transformação da
sociedade pela empresa de menor porte, nesta integração da cadeia, com as médias e grandes
empresas, e a formulação de políticas públicas, temos certeza que todos aqui são vencedores e
este prêmio é de fundamental importância, porque temos esta energia que nos traduz um ano
de muito sucesso. Portanto, assumimos o desafio, no que for de responsabilidade do Sebrae-SP,
de buscar este um milhão de MPEs em São Paulo para este prêmio”, comentou Ricardo
Tortorella, diretor superintendente do Sebrae-SP.
A premiação contemplou também a torcida mais animada da noite. Quem levou o troféu foi
Sônia Lúcia, da Conlicitação, que levou mais de 40 funcionários que fizeram muito barulho
durante a cerimônia de evento. Além das vencedoras nas cinco categorias, 29 empresas
receberam o certificado de finalistas do Prêmio Superação Empresarial.
Outra boa notícia da noite foi anunciada pelo diretor de comunicação do Instituto Paulista de
Excelência em Gestão (IPEG), Roberto Lima Barbosa. “Todos os vencedores estão convidados a
participar do Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão sem qualquer ônus e dos cursos
ministrados pelo IPEG”, encerrou.
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Sobre o Sebrae-SP
O Sebrae-SP é uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de estimular e promover o
desenvolvimento do empreendedorismo e das empresas de pequeno porte no Estado de São
Paulo.
Como instituição existe há mais de 30 anos, mas apenas nos últimos 15 anos passou a ser
incluída como integrante do chamado Sistema S (que inclui também outras instituições como o
Senai, o Sesi, o Senac, o Sesc, entre outros).
A partir de 1990, desligou-se do setor público, transformando-se num serviço social autônomo,
gerido pela iniciativa privada e mantido com recursos provenientes da contribuição social das
empresas. Saiba mais no site www.sebraesp.com.br.
Informações para a imprensa:
Andreoli/Manning, Selvage & Lee a serviço do Sebrae-SP
Marcelle Carvalho – Assessora de Comunicação
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Os textos veiculados pela Assessoria de Comunicação podem ser reproduzidos gratuitamente, apenas para fins
jornalísticos, mediante a citação da fonte. Para mais informações, os jornalistas devem telefonar para (11) 31774903/4825/4831/4954/4904/4905, no horário das 8h30 às 19h.
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