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Nesta edição, 83 meios de hospedagem,

restaurantes e empresas de eventos

ganharam a certificação

Um ano inteiro dedicado à excelência foi
coroado com o Selo de Qualidade em
Serviços para 83 empresas cearenses. É a
maior quantidade de empresas agraciadas
em uma única edição do programa desde que
foi lançado, há 17 anos. A solenidade de
entrega do selo foi realizada no último dia 5
deste mês, no Romanos Hotéis e Eventos,em
Fortaleza, em parceria com o Diário do
Nordeste, que comemorou na mesma
ocasião o aniversário do caderno Tur.

O trabalho das empresas de eventos do Ceará

ganhou evidência com o Centro de Eventos

(CEC) e o Selo do Sebrae/CE tornou-se um

diferencial fotos: inës matos

O superintendente do Sebrae/CE, Carlos Cruz,
prestigiou o evento e ressaltou que as
empresas contempladas, ao investirem
tempo e dinheiro participando do programa,
adquirem um excelente padrão de qualidade
no atendimento aos clientes e ganham, com
isso, competitividade para alavancar seus
negócios. "O cliente ao enxergar o Selo de
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Qualidade na parede de um empreendimento
sabe que o serviço que será oferecido ali é de
excelente qualidade. Isso é um bem
inestimável para a empresa", declarou.

Segundo Carlos Cruz, além de um diferencial,
o selo é um reconhecimento às empresas que
se esforçaram ao longo do ano para
promover melhorias contínuas tanto nos
processos gerenciais quanto operacionais em
prol da qualidade. O dirigente avalia que a
parceria com o Diário do Nordeste contribui
para divulgar a importância do selo e
estimular outras empresas a participar do
programa e buscar os serviços do Sebrae.

Proprietários de hotéis e restaurantes instalados em Fortaleza e no interior consideram o Selo de

Qualidade do Sebrae/CE uma certificação importante para a atração de uma clientela cada vez

mais exigente e comemoraram a conquista

"Nas páginas do caderno Tur prestamos contas à sociedade do que o Sebrae faz. Este é um
dever da instituição. Outro papel da parceria com o DN é apresentar nossos produtos e serviços
para as empresas que ainda não são nossas clientes. O objetivo é incentivar os pequenos
negócios de todo o Ceará a procurem o Sebrae. A instituição pode ajudá-los a crescer", disse.

Carlos Cruz destacou, ainda, o papel das instituições parceiras que fazem parte do comitê gestor
do Selo de Qualidade. O grupo é formado por profissionais da Associação dos Barraqueiros da
Beira Mar (ABBMar), Associação Brasileira de Empresas de Eventos no Ceará (Abeoc-CE),
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE), Associação dos Empresários da Praia do
Futuro (AEPF), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-CE), Associação dos
Meios de Hospedagem e Turismo (AMHT), Comissão Permanente de Turismo da Federação das
Associações do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária do Ceará (Facic), Fortaleza
Convention & Visitors Bureau (FC&VB), Sindicato Estadual dos Guias de Turismo (Sindegtur),
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-CE), Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-
CE), Universidade de Fortaleza (Unifor), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará (IFCE) e Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Ceará
(Sindieventos-CE).

Empresários de diferentes setores perceberam a importância de aprimorar os serviços e o

atendimento oferecidos aos clientes para se manterem no concorrido mercado. Para eles, o Selo

de Qualidade agrega valor aos estabelecimentos

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/CE, João Guimarães, também participou da
solenidade de entrega do selo e enalteceu a dedicação das empresas que foram agraciadas.
Para ele, é um grande avanço que, neste ano, o programa tenha contemplado 83 empresas de
todo o Estado. Mas, na opinião dele ainda há um universo de empresas que podem fazer parte
deste seleto grupo.

"Esse número de empresas ainda é uma gota no oceano. Eu gostaria que, em vez de 83,
estivéssemos entregando o selo para 200 empresas. Os empreendedores precisam se
conscientizar da importância desse programa. Todas as empresas que são atendidas se
modernizam e melhoram os seus serviços. Isso tem impacto direto no consumidor. O próprio
perfil do turista mudou. Temos recebido um turista de alto nível, muito exigente, e para atendê-lo
o empresário precisa estar consciente da necessidade de investir em qualidade", frisou.

O superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, João Robério Pereira de Messias, também
conselheiro do Sebrae/CE, assistiu à entrega do selo às empresas e parabenizou a iniciativa. "A
orientação e a avaliação da qualidade na prestação de serviços são especialmente oportunas no
momento em que o setor se prepara para atender o fluxo de visitantes que virá nos próximos
anos com os grandes eventos. Nesta oportunidade, o Banco do Nordeste reafirma a parceria
com o trade turístico, disponibilizando nossas linhas de financiamento voltadas ao segmento",
comentou.
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Programa proporciona crescimento

Entre as empresas organizadoras e montadoras de eventos, a W10 Produções e Eventos é uma
das agraciadas. A empresária Fernanda Gomes conta que foi a primeira vez que participou do
programa e ficou muito satisfeita em ter conseguido atender os requisitos exigidos para a
conquista do selo. Segundo ela, a W10 - há oito anos no mercado - sempre primou pela qualidade
e, por isso, o selo era uma das metas da empresa.

O empresário Uendell Rocha, do Hotel das Fontes, de Barbalha-CE, recebeu a certificação das

mãos do presidente do Frutal, Euvaldo Bringel FOTO: INÊS MATOS

"Sempre quis participar do programa. Sabia que empresas tradicionais do nosso segmento
tinham o selo. Mas, não achava que estivesse preparada, embora sempre façamos tudo com
muito zelo e com foco na excelência dos serviços. No começo do ano, achei que era a hora de
investir e procurei o Sebrae para candidatar a empresa. Foi uma alegria muito grande ser
agraciada. Agora, nossos clientes vão nos enxergar com outros olhos, tenho certeza", declarou.

Na categoria de bares, restaurantes e similares, uma das empresas contempladas foi o
Restaurante Raízes, de Fortaleza. O empreendimento está no mercado há quatro anos e o
proprietário Aurimar Rebouças diz que o selo é importante para a empresa que busca a
perfeição. De acordo com Rebouças, a busca constante pela qualidade levou a empresa a
procurar o Sebrae que, na opinião dele, é a instituição que melhor apoia o desenvolvimento das
pequenas empresas.

"Nós somos uma empresa pequena. Mas, não é por isso que não devemos investir em qualidade.
O selo mudou profundamente o nosso negócio. É importante não só para a empresa, mas
também para os colaboradores, que se envolveram em todo o processo, procurando melhorar
seguindo as orientações das consultoras. Nós pretendemos renovar o selo nos próximos anos,
buscando ganhar cada vez mais credibilidade junto aos nossos clientes para que a empresa
cresça mais e mais", comentou.

A cada ano, aumenta a representatividade dos destinos além da Capital no programa Selo de
Qualidade em Serviços. Nesta edição foram contempladas empresas localizadas em Aquiraz,
Aracati, Barbalha, Baturité, Beberibe, Camocim, Cascavel, Crateús, Guaramiranga, Jaguaribe,
Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Mulungu, Paracuru, Paraipaba,
Pindoretama, Quixadá, Santa Quitéria, Sobral e Trairi.

Uma das empresas representantes do interior na categoria meios de hospedagem é o Hotel das
Fontes, de Barbalha. Os empresários Uendell Rocha e Teresa Luiza contam que há três anos
consecutivos participam do programa e são agraciados com o selo, o que já impactou num
aumento da taxa de ocupação.

"Estamos continuamente procurando melhorar, a partir das orientações dos consultores. Não só
nos processos, mas também renovando sempre os nossos equipamentos e as instalações
físicas.

Selo Ouro/Prata

Nesta edição do Selo de Qualidade em Serviços do Sebrae/CE, três empresas foram agraciadas
com o Selo Ouro por terem sido contempladas em oito edições seguidas do programa.

Das três agraciadas com o Selo Ouro, duas são do interior do Ceará. Uma delas é a Pousada
Jangadas da Caponga, em Cascavel, de propriedade do empresário Mamede Rebouças.

"O Sebrae mudou a minha vida e o selo mudou a minha empresa. Eu era um leigo e o Sebrae
trouxe o conhecimento. Isso melhorou o meu negócio. Pude crescer e até expandir os meus
investimento, abrindo o restaurante Delícias da Caponga, na praia de Águas Belas. Tudo por
conta deste bendito selo", comemora Mamede Rebouças.

As outras duas agraciadas com o Selo Ouro em 2013 são o Restaurante Pitombeira e o Habib´s,
da Avenida Washington Soares, em Fortaleza.

O Selo Prata foi concedido a sete empresas que nas últimas cinco edições do programa tiveram
o mérito de receber a certificação. Os agraciados foram o Hotel Monólitos, o Misaki Japonês
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REPORTAGENS

Contemporâneo, o Cabaña Del Primo, a Barraca Terra do Sol, o Hotel Parque das Fontes, o Hotel
Vela e Mar e o Mareiro Hotel.

Transparência

"Nas páginas do caderno Tur prestamos contas à sociedade do que o Sebrae faz. Este é um
dever da instituição"
Carlos Cruz
Superintendente do Sebrae/CE
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