
 
 REGULAMENTO “PRÊMIO TREINAR DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL” 
 
Capítulo 1  
 
Do Prêmio  
 

O “PRÊMIO TREINAR DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL” tem como missão Incentivar e disseminar o 

empreendedorismo e o uso efetivo da gestão organizacional, praticada por organizações que buscam uma 
melhor inserção no mercado competitivo, através da sensibilização e reconhecimento das empresas com maior 
representatividade nos processos supra referenciados, expressados através da análise de requisitos pré-
estabelecidos pela organização do evento “3º ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DE JUIZ DE FORA E REGIÃO DA ZONA DA MATA MINEIRA”. 

 

O prêmio é igualmente aplicável a organizações de qualquer ramo de atividade. 

 

O prêmio em questão é destinado a empresas ou organizações de micro e pequeno porte, de qualquer ramo de 
atividade, a saber... 

A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi instituída em 2006 para regulamentar o disposto na 
Constituição Brasileira, que prevê o tratamento diferenciado e favorecido à microempresa e à empresa de pequeno 
porte. 

 A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que 
aufira em cada ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. 

 A empresa de pequeno porte é enquadrada neste critério se a receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 
e igual ou inferior é R$ 4.800.000,00. Estes valores referem-se a receitas obtidas no mercado nacional. A 
empresa de pequeno porte não perderá o seu enquadramento se obter adicionais de receitas de exportação, 
até o limite de R$ 4.800.000,00. 

O processo de realização do prêmio em questão será composto das seguintes etapas: 

 Inscrição – As inscrições serão realizadas via meio eletrônico, através do site da empresa realizadora Treinar 
Gestão Empresarial (www.treinarvirtual.com.br ) ou links autorizados pela mesma em outros meios eletrônicos, 
sendo consideradas as candidaturas (inscrições) efetivadas somente após recebimento de confirmação de 
inscrição enviada pela Treinar Gestão Empresarial. 

 Análise prévia – Quando da inscrição a empresa candidata deverá preencher um formulário eletrônico, cujas 
informações serão avaliadas e tabuladas de forma a proceder a pontuação inicial para efeito de classificação. 

 Auditoria in loco - Após a análise e definição por parte dos avaliadores quanto às 3 empresas com maior 
pontuação, estas três empresas melhor pontuadas passarão por um processo de auditoria in-loco, realizada 
pelos consultores da Treinar Gestão Empresarial ou de empresas por ela credenciadas, para ratificação dos 
dados informados pelas empresas vencedoras, de forma a garantir a credibilidade do prêmio em relação ao seu 
processo de julgamento. Caso seja identificada qualquer não conformidade em relação às informações 
apresentadas quando da inscrição, a auditoria será suspensa imediatamente e esta empresa será 
desclassificada. Em seguida será inserida como uma das empresas vencedoras a imediatamente inferior no 
critério de pontuação, ou seja, a quarta colocada,  inserindo-a no processo de auditoria para validação e 
confirmação das vencedoras, e assim sucessivamente em casos similares quando das auditorias realizadas in-
loco.  

 Definição de vencedoras, 1ª, 2ª, e 3ª colocadas – Após a realização das auditorias in loco, com confirmação da 
veracidade das informações fornecidas pelas empresas auditadas, proceder-se-á a classificação da 1ª, 2ª e 3ª 
colocadas de acordo com a maior pontuação obtida no processo de análise respectivo.  
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Capítulo 2  

 

Das candidaturas  

 

Podem candidatar-se as empresas ou organizações consideradas como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno 
porte, com sede na cidade de Juiz de Fora e/ou Região da Zona da Mata Mineira, que estejam legalmente constituídas e 
registadas, independentemente do ramo de atividade e do setor a que pertençam, com um mínimo de 3 anos de 
atividade.  

As inscrições serão realizadas via meio eletrônico, através do site da empresa realizadora Treinar Gestão Empresarial 
(www.treinarvirtual.com.br ) ou links autorizados pela mesma em outros meios eletrônicos, sendo consideradas as 
candidaturas (inscrições) efetivadas somente após recebimento de confirmação de inscrição enviada pela Treinar 
Gestão Empresarial. 

As candidaturas só serão confirmadas se o respectivo cadastro tiver todas as informações preenchidas, permitindo a 
efetivação de todos os critérios de avaliação inerentes.  

 

Capítulo 3  

 

Dos avaliadores  

 

Os avaliadores serão consultores especializados nas áreas de gestão, devidamente capacitados para a análise das 
informações solicitadas quando da inscrição no prêmio. 

Os avaliadores trabalharão em equipe, no mínimo de dois elementos, um dos quais será relator. 

 Os avaliadores obrigam-se a garantir a total independência e imparcialidade em relação a qualquer candidatura, e à 
obrigação ética de confidencialidade em relação ao conteúdo dos processos de candidatura, suas avaliações, e 
resultados.  

 

Capítulo 4  

 

Da Premiação  

 

1ª COLOCADA – Terá como premiação: 

a) 1 Placa em aço inox, homenageando a empresa como 1ª colocada no “PRÊMIO TREINAR DE EMPREENDEDORISMO 

E GESTÃO EMPRESARIAL”  

b) Citação da premiação da empresa na matéria de cobertura do evento na revista Panorama, na 1ª edição após a 
realização do mesmo. 

c) 16 horas de consultoria Empresarial, direcionadas a processo organizacional, disponibilizadas pela empresa 

Treinar Gestão Empresarial, a serem agendadas conforme necessidade da empresa cliente e da empresa 
cedente. 

d) 4 meses de Consultoria Jurídica nas áreas Cível e Trabalhista que consiste em:  
Envio de  1 (uma) consultoria jurídica/mês, sobre um tema dentro das áreas indicadas, ou;  

Elaboração e análise de 1 (um) contrato mensal, disponibilizada pelo escritório de advocacia Polini e Bez, a 
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serem agendadas conforme necessidade da empresa cliente e da empresa cedente. A Consultoria será presta 
conforme disponibilidade do referido escritório, podendo ser por e-mail ou pessoalmente, conforme 
disponibilidade de agenda das partes. O Escritório quando acionado para prestar o serviço solicitado pelo 
agraciado, informará o prazo em que irá prestar, conforme  disponibilidade.  

e) 1 bolsa de estudos de 6 meses, com material incluso, no curso de inglês da Change Idiomas, podendo escolher 
em qual das três unidades (Santa Teresinha, Granbery, ou Benfica) deseja estudar.  

f) 1 Seguro de Responsabilidade civil, com vigência de 1 ano, limitado ao prêmio de R$1.000,00, disponibilizado 
pela empresa HF Side Seguros. 

g) Um jantar para até 4 (quatro) pessoas, disponibilizado pela Cantina Italiana Don Túlio. 

h) 4 meses de consultoria em Marketing Digital disponibilizada pela Plugin Web. 

 

2ª COLOCADA – Terá como premiação: 

a) 1 Placa em aço inox, homenageando a empresa como 2ª colocada no “PRÊMIO TREINAR DE EMPREENDEDORISMO 

E GESTÃO EMPRESARIAL”  

b) Citação da premiação da empresa na matéria de cobertura do evento na revista Panorama, na 1ª edição após a 
realização do mesmo. 

c) 10 horas de consultoria Empresarial, direcionadas a processo organizacional, disponibilizadas pela empresa 

Treinar Gestão Empresarial, a serem agendadas conforme necessidade da empresa cliente e da empresa 
cedente. 

i) 2 meses de Consultoria Jurídica nas áreas Cível e Trabalhista que consiste em:  
Envio de 1 (uma) consultoria jurídica/mês, sobre um tema dentro das áreas indicadas, ou;  

Elaboração e análise de 1 (um) contrato mensal, disponibilizada pelo escritório de advocacia Polini e Bez, a 
serem agendadas conforme necessidade da empresa cliente e da empresa cedente. 

 

3ª COLOCADA – Terá como premiação: 

a) 1 Placa em aço inox, homenageando a empresa como 3ª colocada no “PRÊMIO TREINAR DE EMPREENDEDORISMO 

E GESTÃO EMPRESARIAL”  

b) Citação da premiação da empresa na matéria de cobertura do evento na revista Panorama, na 1ª edição após a 
realização do mesmo. 

c) 8 horas de consultoria Empresarial, direcionadas a processo organizacional, disponibilizadas pela empresa 

Treinar Gestão Empresarial, a serem agendadas conforme necessidade da empresa cliente e disponibilidade 
da empresa cedente. 

j) 1 mes de Consultoria Jurídica nas áreas Cível e Trabalhista que consiste em:  
Envio de  1 (uma) consultoria jurídica/mês, sobre um tema dentro das áreas indicadas, ou;  

Elaboração e análise de 1 (um) contrato mensal, disponibilizada pelo escritório de advocacia Polini e Bez, a 
serem agendadas conforme necessidade da empresa cliente e da empresa cedente. 

Os nomes das candidatas, os comentários e as informações sobre a pontuação obtida durante o processo de avaliação 
são considerados sigilosos e, portanto, serão tratados confidencialmente. As informações estarão disponíveis somente 
para os realizadores e atores diretamente envolvidos nos processos de avaliação das candidatas. 

As vencedoras serão anunciadas e premiadas durante o 3º ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NAS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE JUIZ DE FORA E REGIÃO DA ZONA DA MATA MINEIRA que acontecerá em 19 
de setembro de 2018, no I Trade Hotel, ao lado do Independência Shopping, a partir de 16:00h. 

 



FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO NO “PRÊMIO TREINAR DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL” 

RAZÃO SOCIAL:  

NOME FANTASIA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

RAMO DE ATIVIDADE:  

Nº DE FUNCIONÁRIOS:  

          (     ) 0 a 5     (     ) 6 a 10    (     ) 11 a 20    (     )20 a 50     (    ) 50 a 100     (    ) acima de 100 

RECEITA BRUTA ANUAL:   

          (     ) Até R$50.000,00          (    )de R$50.001,00 a R$100.000,00    (     )de R$100.001,00 até 200.000,00  

          (     ) de 200.001,00 a 360.000,00    (    )de R$360.001,00 a R$500.000,00  (     ) de 500.001,00 a  R$1.000.000,00  

          (     )   De R$1.000.001,00 a R$3.000.000,00  (   ) acima de R$3.000.000,00  

PESSOA RESPONSÁVEL: 

CARGO: 

TELEFONE: 

 

QUESTIONÁRIO PARA EFEITO DE AVALIAÇÃO 

 Informações abaixo apresentadas que não expressem a realidade quando das auditorias, conforme regulamento do 
prêmio, acarretarão na desclassificação imediata da empresa. 

 A inexistência de algum requisito apresentado nos itens abaixo, informado como “NÃO”, não desclassifica ou 
inviabiliza a classificação da empresa para a respectiva classificação ao prêmio como  1ª, 2ª, ou 3ª colocada, uma vez 
que será auferido 1 (um) ponto para cada resposta “SIM” e 0 (zero) para cada respostas “NÃO”, considerando para 
efeito de classificação as 3 maiores notas auferidas no somatório da pontuação dos itens abaixo, sendo que o item 
nº 20 considerará como pontos a serem computados, o total auferido como número de votos em nome da empresa 
na página de votação acessada através do site e/ou link apresentado no item respectivo. 

 

1 A empresa possui organograma (representação da estrutura hierárquica) 
devidamente definido e documentado?     

(     ) SIM (     ) NÃO 

2 A empresa possui a definição de missão, visão, valores e politica da 
qualidade definidas e documentadas? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

3 A empresa possui um manual de procedimentos com o mapeamento e 
documentação de seus principais processos operacionais? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

4 A empresa possui uma descrição de funções e responsabilidades de todos 
os cargos ativos existentes na mesma. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

5 A empresa possui uma pesquisa de satisfação de seus clientes com uma 
periodicidade não superior a 1 ano? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

6 A empresa possui o programa 5S implementado em sua organização, com 
auditorias periódicas e planos de ação documentados. 

(     ) SIM (     ) NÃO 



7 A empresa possui uma análise de clima organizacional realizada em período 
não superior a 1 ano, com planos de ação implementados ou em processo 
de implementação, devidamente documentados, com foco na adequação 
ou melhoria do mesmo? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

8 A empresa possui um plano de treinamento/capacitação de seus 
colaboradores, com evidência de cumprimento do mesmo? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

9 A empresa possui analisado pela diretoria, e devidamente arquivado, o 
balanço patrimonial anual, entregue pela área ou empresa de contabilidade. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

10 A empresa possui analisado pela diretoria, e arquivado, o DRE devidamente 
apurado e entregue pela área ou empresa de contabilidade responsável? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

11 A empresa está devidamente legalizada e com os impostos integralmente 
pagos (ou com parcelamentos em dia) juntos aos órgãos competentes? 
Providenciar certidões negativas para o caso de ser classificada e 
consequentemente indicada à auditoria de confirmação da fidelidade dos 
dados aqui informados, para direito à nomeação e premiação. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

12 A empresa possui um controle documentado de contas a receber? (     ) SIM (     ) NÃO 

13 A empresa possui um controle documentado de contas a pagar? (     ) SIM (     ) NÃO 

14 A empresa possui um controle documentado de fluxo de caixa? (     ) SIM (     ) NÃO 

15 A empresa possui um controle financeiro documentado que a permita 
realizar a apuração de resultado e conhecer mensalmente se obteve lucro 
ou prejuízo, com a visualização do valor auferido? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

16 A empresa possui um site oficial com domínio próprio? (     ) SIM (     ) NÃO 

17 A empresa possui um página oficial nas redes sociais? (     ) SIM (     ) NÃO 

18 A empresa realiza ou já realizou algum processo de propaganda em rádio, 
jornal ou TV? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

19 A empresa já participou de algum evento como realizadora, patrocinadora 
ou apoiadora. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

20 A empresa declara estar ciente de que um dos indicadores de análise é o 
reconhecimento e presença da marca junto à sociedade, sendo o indicador 
utilizado para efeito de desempate em caso de pontuações iguais no 
processo de análise por parte dos avaliadores, e que o mesmo é composto 
pelo número de  votações na marca da empresa, realizadas através do site 
da Treinar Gestão Empresarial, www.treinarvirtual.com.br,  ou do link 
_____________________, disponível com sua marca a partir da 
confirmação da inscrição da referida empresa no “PRÊMIO TREINAR DE 
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL”. 

(     ) SIM  
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