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Edital Prêmio Value Chain 2020 

 

A Value Chain Consultoria torna público o presente Edital de reconhecimento aos profissionais 

de Supply Chain e Excelência Operacional de todas as empresas do território nacional, via 

iniciativa denominada Prêmio Value Chain 2020.  

 

1. Objetivo do prêmio 

 

Premiação realizada pela Value Chain Consultoria visando prestar reconhecimento por mérito 

de desempenho aos profissionais das áreas de Gestão Industrial e Supply Chain.  

Premiar um comportamento é um meio para fazer com que se repita. Quando é prestado 

reconhecimento, demonstra-se às pessoas gratidão e valorização, combustíveis potentes para a 

melhoria da autoestima e motivação. Estimular o reconhecimento não custa nada! 

 

2. Quem pode participar 

 

Profissionais das áreas de Gestão Industrial e Supply Chain, que tenham participado de alguma 

iniciativa prática em suas atividades laborais nos anos 2019 e/ou 2020. Profissionais de todas as 

empresas podem participar, independentemente do tamanho e/ou faturamento da empresa. O 

prêmio é aberto para todas as regiões do Brasil. 

Estão aptos à inscrição: 

• Categorias de Liderança: coordenadores, líderes, supervisores, gerentes, diretores ou 

vice-presidentes. 

• Categorias de Especialistas: técnicos, analistas, especialistas, engenheiros e consultores. 

Os participantes devem ter tido de alguma forma envolvimento no devido projeto ou iniciativa, 

direta ou indiretamente. 

 

3. Como participar 

 

• Realizar a inscrição no site do evento, com desconto de candidato 

• Preencher case nos campos padronizados no site do evento 

• Estar disponível para esclarecer dúvidas da banca examinadora 

• Sendo classificado entre os finalistas, preparar apresentação do case 

• No dia do evento, estar disponível para tirar dúvidas e apresentar seu banner aos 

participantes 

 

4. Benefícios aos candidatos 

 

• Diferencial de carreira: Participar de seleto grupo ganhador de prêmio público por 

destaque profissional, validado por banca examinadora de peso 

• Visibilidade profissional: na empresa e no mercado de trabalho, o melhor colocado por 

categoria apresentará seu case no evento 

• Atitudes que falam: Participar é demonstração clara de interesse e perseverança  
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• Ampliação de horizontes: poderosa alavanca para galgar recompensas ou novos 

horizontes profissionais 

• Networking: trocar experiência com diversos profissionais gabaritados  

• Descontos: participantes ganham 50% de desconto na inscrição ao evento 

 

5. Benefício para as empresas 

 

• Clima organizacional: reconhecer é investir diretamente no clima organizacional 

• Motivação: pessoas motivadas pelo reconhecimento podem desempenhar muito mais 

• Inovação: ter profissionais reconhecidos publicamente, é ter a empresa reconhecida 

também, tanto aos olhos dos consumidores, quanto aos olhos do mercado de trabalho 

• Networking: ter os profissionais trocando experiência com outros diversos profissionais  

 

6. Premiação 

 

Todos os níveis hierárquicos são aptos à premiação. Para tornar o processo totalmente 

transparente, os candidatos serão avaliados conforme classificação abaixo, separados entre 

Gestão Industrial e Supply Chain. O prêmio será em forma de reconhecimento na cerimônia de 

divulgação de resultados e entrega de troféus, previsto para o período vespertino do evento a 

ser realizado no dia 17 de novembro de 2020. 

 

7. Regras de aplicação 

Os candidatos deverão preencher os campos solicitados no endereço mencionado 

abaixo, respeitando as respectivas extensões permitidas. 

www.premiovaluechain.com.br/candidatura 

 

8. Critérios de Avaliações  

Nota de 0-10 para cada um dos critérios abaixo.  

 

• Relevância do tema (25%) 

• Resultados obtidos (25%) 

• Aderência às melhores práticas (20%) 

• Nível de dificuldade de aplicação (15%)  

• Participação do candidato no case (15%) 

 

9. Banca avaliadora 

 

Comitê Universitário (40%) 

Docentes de Eng. de Produção e Administração de Empresas: 

• Jovane Medina - UDESC 

• Francisco Kliemann - UFRGS 

• Vanina Durski - UFSC 

• Tiago Vargas - UTFPR 
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• Rafael Wollmann – PUCPR 

• Pablo Valle - UFPR 

 

Comitê Executivo (40%) 

Executivos com destacada carreira e experiência em Gestão de Operações: 

• David Becher 

• Humberto Dominoni 

• Lainor Driessen 

• Marcelo Menezes 

• Mario Ussyk 

• Renata Fernandes 

 

Votação Público (20%) 

Público presente no evento. Os 3 finalistas de cada categoria terão seus cases apresentados 

em um banner, onde o público poderá avaliar e dar nota para cada projeto. 

 

10. Nota Final  

Nota final será a média ponderada: 

 

0,40*média de notas do comitê universitário + 0,4 *média de notas do comitê 

executivo + 0,2*média de notas do público votante 


