
5° Prêmio ACOMAC-ES/SINDMAT na categoria Micro e Pequenas 
Empresas do varejo de Materiais de Construção e Prêmio MPE 2014.  
 

O Prêmio 
É uma iniciativa da ACOMAC-ES (Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de 
Construção do ES) e SINDMAT (Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção da 
Grande Vitória) para reconhecer as empresas que mais se destacaram ao longo do ano de 
2014 no segmento de Material de Construção do ES, nas seguintes categorias: 
 
� Destaque micro e pequena empresa; 
� Destaque distribuidora; 
� Destaque indústria capixaba; 
� Destaque indústria nacional; 
� Destaque lojista tradicional; 
� Destaque representante comercial; 
� Destaque transportadora. 

 
A escolha da empresa vencedora na categoria Micro e Pequena Empresa se dará por uma 
parceria com a ACOMAC-ES/SINDMAT e o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas), por meio do projeto “Varejo Capixaba de Materiais de Construção”, 
conforme as informações abaixo. 
 

Quesitos Analisados nas Micro e Pequenas Empresas 
(faturamento bruto anual de até R$ 3.600.000,00) 
São dois os quesitos analisados: 
 

1. Gestão da empresa: através do preenchimento do questionário de avaliação do MPE 
BRASIL – Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas. É uma 
avaliação reconhecida no mercado, com base no Modelo de excelência da Gestão 
(MEG) chancelado pela FNQ- Fundação Nacional da Qualidade. Essa avaliação é 
padronizada nacionalmente, utilizando critérios que passaram pela análise crítica dos 
realizadores do projeto: SEBRAE, MBC (Movimento Brasil Competitivo), Gerdau e a 
FNQ (Fundação Nacional da Qualidade). 

 
2. Participação na ACOMAC-ES/SINDMAT (como critério de desempate). 

 

Inscrições 
Para se candidatar ao 5° Prêmio ACOMAC/SINDMAT o empresário deverá preencher 
gratuitamente a Ficha de Inscrição e o Questionário de Autoavaliação, por meio do portal 
www.premiompe.sebrae.com.br até o dia 01 de agosto de 2014.  
 
O Questionário de Autoavaliação do MPE está dividido em 04 partes, e para o 5° Prêmio 
ACOMAC-ES/SINDMAT o preenchimento das partes I e II é obrigatório e as partes III e IV são 
opcionais: 

 
� Parte I – Gestão da Empresa: é OBRIGATÓRIA. É composta por 37 questões de múltipla 

escolha divididas entre os temas da seguinte forma: 06 questões sobre Liderança; 04 
questões sobre Estratégias e Planos; 05 questões sobre Clientes; 03 questões sobre 
Sociedade; 04 questões sobre Informações e Conhecimento; 05 questões sobre Pessoas; 
04 questões sobre Processos; 06 questões sobre Resultados.  



� Parte II – Características do Comportamento Empreendedor: é OBRIGATÓRIO. É indicado 
ao dirigente da empresa que tiver interesse em conhecer o grau de desenvolvimento de 
suas características empreendedoras. 

� Parte III – Práticas de Responsabilidade Social: é OPCIONAL e indicado para as empresas 
que tenham ações estruturadas, voltadas à preservação do meio ambiente e ao 
desenvolvimento da comunidade em que estão inseridas. 

� Parte IV - Destaque Inovação: é OPCIONAL e indicada para as empresas que tenham 
ações estruturadas, voltadas ao constante aprimoramento de seus produtos, serviços, 
processos e modelos de gestão. 

 
As empresas que preencherem o questionário receberão um relatório apontando os pontos 
fortes e as oportunidades para melhoria da loja detectadas em relação às respostas. Esse 
relatório permitirá a avaliação do desempenho da empresa, possibilitando o aumento de sua 

competitividade. Se a empresa foi inscrita no prêmio em 2012 ou 2013, o empresário 
ainda poderá comparar este novo relatório com o relatório gerado e verificar a 
evolução da sua empresa ao longo dos anos. 
 
Preenchendo este questionário sua empresa está concorrendo automaticamente a 02 

prêmios: o 5° Prêmio ACOMAC/SINDMAT e o MPE Brasil 2014. Trata-se de uma grande 
oportunidade de sua empresa obter reconhecimento e visibilidade no mercado.  
 

Restrições 
As empresas vencedoras do Prêmio, na categoria Micro e Pequena Empresa, não poderão 
concorrer em duas edições posteriores ao ciclo que tiver vencido. Isso vale para empresas 
coligadas, ou cujo principal líder seja o mesmo da empresa vencedora já reconhecida. 
A empresa pode preencher o questionário com o objetivo de verificar a sua evolução a partir 
dos relatórios, mas não concorrerá ao prêmio. 
 

Premiação 
A premiação ocorrerá em novembro de 2014 em um evento realizado pela ACOMAC/ES e o 
SINDMAT, onde serão anunciadas as empresas vencedoras. 
 
Mais informações: acesse www.premiompe.sebrae.com.br ou ligue (27) 3041-5539. 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto:                                              Realização: 


