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REGULAMENTO PRÊMIO REDES E 
CENTRAIS DE NEGÓCIOS 2022

Do Prêmio

Art. 1° – O Prêmio Redes e Centrais de Negócios 2022 é 
promovido pela Área Central, com objetivo de homenage-
ar e reconhecer os projetos e ações dos nossos clientes;

Art. 2º – O Prêmio Redes e Centrais de Negócios 2022 tem 
o seguinte cronograma:
 - as inscrições se darão de 06/junho a 20/julho de   
 2022;
 - a avaliação da curadoria se dará entre as data de  
 25/julho a 19/agosto de 2022;
 - por fim, a premiação dos vencedores será em 06 de  
 setembro de 2022.

Da inscrição

Art. 3° – As inscrições deverão ser realizadas no período de 
06/junho a 20/julho de 2022, exclusivamente no endereço 
eletrônico: premioredesecentrais.com.br

Art. 4° – O prêmio abrangerá as seguintes categorias:
 - Boas práticas em Compras Conjuntas;
 - Crescimento e Expansão;
 - Engajamento e Transparência;
 - Relevância para a sociedade;
 - e Voto Popular.
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Art. 5° – Será permitido a inscrição em todas as categorias, 
desde que, elas sejam feitas com cases diferentes e 
apenas uma vez por categoria, exceto no voto popular. 
Caso isso não aconteça, será considerada a aplicação mais 
antiga, ou seja, o primeiro case inscrito; Na categoria voto 
popular, será permitido a indicação mais de uma vez da 
mesma Rede ou Central de Negócios, sem limites de indi-
cações.

Art. 6° – Caso o case aplicado se encaixe melhor em outra 
categoria, os curadores podem sugerir a migração do 
case, desde que previamente autorizado pela empresa 
inscrita. Nesse caso, a equipe do prêmio irá entrar em con-
tato para fazer a solicitação.

Art. 7° – A Área Central não cobrará pelas inscrições ou 
apresentará qualquer outro custo para seus participantes, 
para a viabilização do Prêmio, sendo que este se baseia 
principalmente em integrações de cada Rede para um 
formato publicitário. 

Art. 8° – Os cases devem ser feitos em apresentação de 
slides e aplicados em formato de PDF. As inscrições feitas 
em um formato diferente deste serão desconsideradas, 
bem como quem infringir qualquer dispositivo deste re-
gulamento poderá ser desclassificado.

Art. 9° – A Área Central se reserva ao direito de modificar 
datas ou reformular parte do regulamento sem prévio 
aviso aos participantes, ou arbitrar alterações pontuais de 
interpretação deste para o desenvolvimento do Prêmio, 
por motivo de força maior ou caso seja necessário, segun-
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do seu discernimento, para o melhor andamento do 
Prêmio.

Art. 10° – A Área Central se reserva ao direito de promover, 
impulsionar ou patrocinar publicações próprias nas 
mídias sociais da natureza, visando promover o prêmio e 
seus finalistas.

Art. 11° – A triagem e a seleção dos finalistas serão realiza-
das por curadores selecionados pela organizadora do 
prêmio. 

Para a escolha dos finalistas, por categoria, leva-se-á em 
consideração os seguintes critérios:

- Boas práticas em Compras Conjuntas: A Rede precisa 
demonstrar evidências de ações realizadas onde as práti-
cas de Compras Conjuntas proporcionaram impactos po-
sitivos em relação ao grupo, podendo considerar logística 
de entrega, percentual ou valores de desconto gerados 
em negociações, ações para fortalecer as parcerias com 
fornecedores estratégicos, aumento do potencial e com-
petitividade em relação ao mercado, entre outros. Nesse 
contexto, o mais relevante a ser considerado são ações 
promovidas pela Rede que abrangem toda ou a maior 
parte do grupo para fortalecimento e geração de oportu-
nidades. Para apuração do resultado, será levado em con-
sideração a contextualização das ações realizadas, bem 
como a comprovação dos resultados em número e valo-
res, demonstrando o impacto, abrangência e resultados.
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- Crescimento e Expansão: Para validação da categoria, 
será considerado o período entre os anos de 2021/2022. 
Dentro do período mencionado, poderá ser abordado o 
critério crescimento e expansão levando em consideração 
ações realizadas para aumentar o número de associados 
a Rede, ações realizadas para conversão de fornecedores 
em parceiros. Percentual de crescimento do faturamento 
e expansão da Rede em outros modelos, grupos ou ver-
tentes (desenvolvimento de marca própria, criação de CD, 
grupos de associados, entre outros). Na avaliação, será 
levado em consideração a contextualização das ações rea-
lizadas dentro de cada um dos exemplos de crescimento 
e expansão explanados acima, bem como as ações que 
tiveram efetividade e resultado com comprovação (se 
possível, realizando um comparativo numérico que apre-
sente o cenário da rede antes das ações realizadas em re-
lação ao cenário da Rede após as ações).

- Engajamento e Transparência: É necessário demons-
trar ações práticas realizadas pela Rede para engajamen-
to e transparência. Serão consideradas ações no sentido 
de proximidade da Rede com o Grupo, programas de ca-
pacitação para colaboradores e transparência na gestão. 
Profissionalização de equipe e métricas e/ou ações reali-
zadas para transparência de informações e resultados. A 
Rede precisa mostrar quais métricas são utilizadas para 
garantir transparência e também a efetividade das ações 
de engajamento, apresentando os resultados que tive-
ram.

- Relevância para a Sociedade: Considera-se como rele-
vância para a sociedade as ações que a Rede tem promo-
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vido para engajamento social como corrida de rua, volun-
tariado, entre outros. Envolvimento em causas sociais, de-
senvolvimento de projetos e ações em prol da sociedade, 
como arrecadação de alimentos, doação de roupas, entre 
outros. Bem como desenvolvimento de vertentes sociais 
ou doações para manter instituições de uso público, 
como hospitais, escolas e creches, clínicas filantrópicas, 
entre outros. É necessário a comprovação das ações reali-
zadas e levantamento de métricas para evidenciar o 
número de pessoas envolvidas e impactadas pela(s) 
ação(ões) realizadas pela Rede.

- Voto Popular: EM BREVE INFORMAÇÕES.

Da Pontuação

Art. 12° – A escolha será feita exclusivamente pela curado-
ria e classificadas por pontuação. Cada critério será avalia-
do com notas de 0 a 5, e o case com a maior pontuação 
acumulada na categoria será o vencedor;

Art. 13° – Em caso de empate na categoria, a empresa or-
ganizadora fará uma votação dos cases empatados entre 
os curadores, para definição do vencedor.

Art. 14° – A empresa organizadora se compromete em 
manter a confidencialidade das informações dos partici-
pantes do prêmio. As informações e os resultados a serem 
divulgados não estarão atrelados a nenhuma fonte espe-
cífica, e serão apresentados apenas no dia da premiação, 
na data de 06/setembro de 2022.
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Art. 15° – Em nenhum momento serão divulgados os votos 
que cada participante obteve, separadamente ou consoli-
dada, pela curadoria do prêmio, seja na fase de seleção ou 
dos vencedores.

Dos resultados

Art. 16° – Os vencedores de cada uma das 05 (cinco) cate-
gorias serão revelados em um evento presencial e 
também virtual, via Youtube, que será realizado na data 
de 06/setembro de 2022.

Art. 17º – Os vencedores do 1º lugar de cada categoria rece-
berão como reconhecimento pelo título, um troféu do 
Prêmio Redes e Centrais de Negócios 2022, um certifica-
do de vencedor e um selo digital, bem como se tornarão 
cases de sucesso do prêmio neste ano.

Art. 18º – Os vencedores do 2º e 3º lugar receberão um 
troféu da sua colocação e o certificado de finalistas do 
Prêmio Redes e Centrais de Negócios.

Art. 19º – Os prêmios serão enviados para cada vencedor 
em sua sede, via Correios.

Das condições finais

Art. 20° – Ao participarem do evento de premiação, os par-
ticipantes automaticamente autorizam a empresa orga-
nizadora a utilizar, editar, publicar, reproduzir por meio 
impresso, digital e por outros meios de comunicação 
visual, as imagens, os conteúdos, os cases, bem como
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qualquer informação sobre o objeto do regulamento;

Art. 21° – Os finalistas poderão utilizar, para fins de divul-
gação, o selo do Prêmio Redes e Centrais de Negócios 
2022 em todos os seus materiais promocionais. É necessá-
rio ater-se que o logotipo não poderá, em nenhuma cir-
cunstância, ter o seu conteúdo, cor ou formato alterados, 
devendo manter a sua originalidade. Para a utilização de 
qualquer outro logotipo, nome ou material de proprieda-
de do prêmio, será necessária a autorização prévia da em-
presa organizadora;

Art. 22° – A participação no Prêmio Redes e Centrais de 
Negócios 2022 implica a aceitação irrestrita deste regula-
mento.
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