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EDITORIAL 
Nesta publicação, os empresários encontrarão de maneira clara e simplificada 

o passo a passo para obtenção da concessão do Selo Referência do Comércio, nas 
categorias Bronze, Prata e Ouro. 

Nos últimos anos, o cenário dos pequenos negócios vem sofrendo mudanças em 
favor das micro e pequenas empresas, como a criação da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas em 2006, a implantação do MEI - Microempreendedor Individual em 2009, bem 
como a ampliação do limite do faturamento do Simples Nacional, em 2012. 

Essas mudanças não favoreceram apenas a criação e abertura de novas em-
presas, mas o aumento da expectativa da sobrevivência e sustentabilidade dos 
negócios, foco base de atuação da missão do Sebrae/PR. 

Com este cenário é possível verificar o avanço em várias áreas, principalmente no 
que tange à inovação de produtos, serviços e processos oferecidos por essas empre-
sas. É visível também o interesse e a busca de novos conhecimentos por parte dos 
empresários em melhorar seu desempenho como gestores e empreendedores.

O Sebrae/PR, em sua atuação, vem colaborando e estimulando a classe em-
presarial na melhoria de suas atividades e performance, principalmente no que se 
refere à maturidade na gestão dos empreendimentos, diante dos diversos cenários 
econômicos. 

E o Sistema Fecomércio Sesc e Senac Paraná, com seu papel de representar e 
defender legalmente a classe empresarial junto aos poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, realiza ações conjuntas e em parceria com entidades públicas e priva-
das, com foco no desenvolvimento das empresas e da sociedade.

Aliadas ao Sebrae/PR e o Sistema Fecomércio Sesc e Senac Paraná, organiza-
ções como a FNQ – Fundação Nacional da Qualidade, por meio do MEG – Modelo 
de Excelência em Gestão, vêm conduzindo e contribuindo para que as empresas 
e empresários desenvolvam suas competências, promovendo a melhoria de sua 
gestão de forma sustentável e com capacidade de se adaptar a cenários cada vez 
mais desafiadores.

Com isso, surgiu a necessidade de estimular a classe empresarial das micro e 
pequenas empresas, através da concessão do Selo Referência do Comércio, que 
valide o modelo de gestão das empresas de varejo de bens e serviços, com foco 
em sua maturidade e práticas que permitam maior capacidade de competitividade 
e sustentabilidade. 

Esperamos estimular o maior número possível de empresas e empresários com 
interesse na maturidade de gestão de seus negócios, na melhoria dos processos 
de gestão visando não somente ao crescimento sustentável, mas ao compromisso 
ético de atuação das micro e pequenas empresas. 

Parabéns pela iniciativa em conhecer e participar do Selo referência do Comércio.

Muito sucesso nessa nova empreitada!
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O QUE É O SELO REFERÊNCIA DO COMÉRCIO?

O Selo Referência do Comércio foi concebido para validar o 
modelo da performance em gestão das micro e pequenas empre-
sas, com a comprovação de seu desempenho global e maturidade 
de gestão considerando seus resultados. 

O seu foco está nas boas práticas em gestão, conquistadas por 
meio da elaboração de um plano de ação e da implantação de pro-
cessos de melhorias validadas por um diagnóstico de avaliação.

POR QUE INVESTIR EM UM PROGRAMA PARA OBTER O SELO 
REFERÊNCIA DO COMÉRCIO?

Participar de programas ou projetos que avaliam as atividades da 
empresa são práticas altamente desafiadoras e atuais.

Essa participação estimula à busca da melhoria contínua dos pro-
cessos de gestão empresarial, o aumento da competitividade e é um 
indicador para os clientes de que a empresa atende padrões eleva-
dos em excelência no atendimento, produtos e serviços.

QUAIS AS VANTAGENS PARA A SUA EMPRESA? 

• Conquista da credibilidade de clientes e parceiros por meio 
de atitudes e comportamentos que valorizem o negócio. 

• Participação em um projeto pioneiro e arrojado com o objeti-
vo de melhorar e validar a gestão empresarial.

• Recebimento de uma avaliação criteriosa e comparativa dos 
processos operacionais com as melhores práticas e padrões 
de modelo de gestão do país.
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• Melhoria do desempenho nas atividades e procedimentos 
operacionais com uma oferta de um atendimento de exce-
lência aos clientes.

• Recebimento e utilização da logomarca do Selo Referência do 
Comércio, em consonância com a chancela Sebrae Fecomércio.

• Utilização do sistema de avaliação como prática anual para 
acompanhar a melhoria do desempenho e crescimento da 
empresa. 

QUAIS OS DIFERENCIAIS DO SELO REFERÊNCIA DO 
COMÉRCIO?

A participação é voluntária, evolutiva e inclusiva, as empresas 
participantes podem ingressar nas categorias mais básicas, como 
na categoria Bronze, e evoluírem num processo contínuo, com as 
categorias Prata e Ouro.

Programas como a concessão do Selo Referência do Comércio 
são valorizados por diferenciar as empresas no mercado. Além 
disso, por ser realizado por instituições conceituadas e indepen-
dentes da relação comercial, no caso o Sebrae em parceria com a 
Fecomércio proporciona à empresa reconhecimento regional, esta-
dual e nacional.

COMO SABER SE A SUA EMPRESA PODE PARTICIPAR?

As empresas devem atuar no segmento de varejo de bens e 
serviços e estar enquadradas como Micro e Pequenas Empresas, 
constituídas e estabelecidas no estado do Paraná, com: 

• interesse em melhorar a gestão de sua empresa e oferecer 
produtos e serviços de valor agregado;

• interesse em oferecer um atendimento diferenciado e qualifi-
cado que supere a expectativa de seus clientes;



7

• regularização empresarial e obrigações trabalhistas, fiscais, 
previdenciárias e outras legalmente exigidas em dia;

• participação das etapas de avaliação e atividades corre-
lacionadas nos programas de capacitação e consultorias 
de acompanhamento;

• aplicação das melhorias elencadas no Plano de Ação, com 
o propósito de alterar o cenário inicial da empresa, vislum-
brando um avanço em suas práticas de gestão e atendimento 
ao cliente.

COMO A SUA EMPRESA PODE CONQUISTAR O SELO 
REFERÊNCIA DO COMÉRCIO?

O processo é simples e com investimento acessível atende a 
todas as empresas do varejo de bens e serviços. 

Será realizado um diagnóstico de desempenho global e de ma-
turidade de gestão na empresa. Após esta avaliação, a empresa 
participará de um programa de capacitação e receberá orientações 
e acompanhamento para elaborar o Plano de Ação, com foco em 
melhorar seu desempenho global e sua maturidade de gestão.

As avaliações são realizadas com base no Regulamento do Selo 
Referência do Comércio, documento que estabelece os requisitos 
que devem ser atendidos pelas empresas participantes.

O QUE É AVALIADO EM SUA EMPRESA?

No desempenho global, é utilizada a ferramenta DLS – Diagnóstico 
de Loja Sebrae, sendo avaliado o Atendimento ao Cliente, através da 
ferramenta “Cliente Oculto”, assim como os atributos da Estrutura 
Física principalmente no que tange à capacidade produtiva e na 
Gestão Empresarial, com foco em analisar e detectar as interferên-
cias nos resultados.
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A maturidade de gestão é avaliada pelo MEG – Modelo de Excelência 
em Gestão, com a análise dos processos gerenciais e resultados orga-
nizacionais da empresa, distribuídos em oito critérios de excelência: 
Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e 
Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados. 

COMO SABER O GRAU DE DESAFIO DE SUA EMPRESA?

O grau de desafio da empresa é determinado através dos resulta-
dos do diagnóstico de desempenho global e de maturidade de gestão. 

Com base nesse diagnóstico inicial, a empresa poderá se en-
quadrar em baixo, moderado, médio ou alto desafio para receber 
a concessão, conforme consta no Regulamento do Selo Referência 
do Comércio.

QUAIS SÃO OS NÍVEIS DO SELO REFERÊNCIA DO COMÉRCIO?

Os níveis da concessão do Selo Referência do Comércio são dife-
renciados conforme os requisitos que a empresa atende:

BRONZE: Concessão de baixa complexidade, empresa deve 
conquistar de 35 a 59 pontos na avaliação do MEG – Modelo de 
Excelência em Gestão e ≥ 70% das questões do DLS – Diagnóstico 
de Loja Sebrae avaliadas com o critério “ótimo”.

PRATA: Concessão de média complexidade, empresa deve 
conquistar de 60 a 79 pontos na avaliação do MEG – Modelo de 
Excelência em Gestão e ≥ 70% das questões do DLS – Diagnóstico 
de Loja Sebrae avaliadas com o critério “ótimo”.

OURO: Concessão de alta complexidade, empresa deve con-
quistar ≥ 80 pontos, na avaliação do MEG – Modelo de Excelência 
em Gestão e ≥ 80% das questões do DLS – Diagnóstico de Loja 
Sebrae avaliadas com o critério “ótimo”.
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A empresa pode ter a cada ano de participação, a renovação e 
manutenção do Selo Referência do Comércio, a partir da comprova-
ção e superação dos indicadores em relação ao ano anterior.

QUAL A VALIDADE DA CONCESSÃO DO SELO REFERÊNCIA DO 
COMÉRCIO? 

O Selo Referência do Comércio tem validade de um ano, podendo 
ser renovado após este período, mediante a solicitação do empre-
sário ao Sebrae. 

COMO OS CLIENTES SABEM QUE A SUA EMPRESA 
CONQUISTOU O SELO REFERÊNCIA DO COMÉRCIO? 

A empresa terá a autorização para o uso do Selo Referência do 
Comércio na identificação do estabelecimento e em suas estratégias 
de comunicação e relacionamento com os clientes, através de mate-
riais gráficos personalizados e padronizados. 

Empresas que recebem a concessão do Selo Referência do 
Comércio Ouro terão atendimento personalizado em programas es-
pecíficos do Sebrae e Fecomércio. 

Nas próximas páginas conheça as logomarcas para os diferentes 
níveis do Selo Referência do Comércio e os modelos de identifica-
ção no estabelecimento.

REALIZAÇÃO
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SELO REFERÊNCIA  DO COMÉRCIO – BRONZE
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SELO REFERÊNCIA  DO COMÉRCIO – PRATA
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SELO REFERÊNCIA  DO COMÉRCIO – OURO
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