MODELO DE FORMULÁRIO
Bem-vindo(a),
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leia o regulamento disponível em http://www.talentoemsustentabilidade.com.br/
Utilize esse formulário modelo como rascunho do seu projeto.
Preencher o formulário modelo não é o mesmo que realizar a inscrição. Ele não será aceito
como inscrição.
O formulário modelo serve para que o participante tenha conhecimento sobre todos
campos e dados que serão solicitados para efetivar a inscrição.
Sugerimos que preencha este formulário modelo completamente, antes de preencher a
versão eletrônica.
Na versão eletrônica, o preenchimento deverá ser realizado de uma só vez, porque não é
possível salvar informações para continuar posteriormente.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
* itens de preenchimento obrigatório
Etapa 1 de 3 – Dados do Representante do Projeto
Nome completo*:
E-mail corporativo*:
Data de Nascimento (dd/mm/aaaa):
/ /
Empresa da Votorantim com a qual possui
1
ligação formal de trabalho *:
Unidade/ Localidade onde atua*:
País da Unidade*:
Estado da Unidade*:
Município da Unidade*:
Cargo em que atua:
Área à qual é ligado(a):
Telefone (com DDI + DDD)*:
Celular (com DDI + DDD):
Além de você, quantas pessoas integram a
equipe deste projeto? *

1

O representante da inscrição deve ser funcionário da mesma empresa na qual o projeto a ser inscrito foi ou está
sendo realizado.

Realização:

Assessoria
Técnica:

☐ E-mail
☐ Indicação de um colega

Como ficou sabendo do prêmio?

☐ Intranet da Empresa
☐ Psiu Digital
☐ Radar

☐ Indicação da Liderança
☐ Revistas Corporativas

☐ Mural Psiu
 Portal Votorantim
☐

Etapa 2 de 3 – Dados do Projeto
* itens de preenchimento obrigatório
1)

NOME DO PROJETO*.
Descreva em 200 caracteres

2)
TEMAS*
Entre os temas apresentados, com o qual seu projeto está mais alinhado? (Escolha apenas uma das opções)
☐ AMBIENTE - neste tema estão considerados projetos inovadores implementados que apresentem
resultados factuais e mensurados, levando em consideração o atendimento à legislação vigente, a
manutenção da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. A ideia é que os projetos
desse tema dialoguem com conceitos relacionados à Economia Circular que consiste na redução,
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Ou seja, propõe uma mudança na
maneira de consumir, da matéria-prima até o produto final, com a destinação dos resíduos para serem
utilizados novamente como matéria-prima inicial. A ideia é substituir o conceito de fim-de-vida da
economia linear, por novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num processo
integrado, contribuindo para desassociar o crescimento econômico do aumento no consumo de
recursos. Vale destacar que esta temática não inviabiliza nem concorre com ações de
reconhecimento já existentes nas empresas.

☐ ATUAÇÃO SOCIAL - iniciativas inovadoras individuais ou em grupo, ligadas formalmente à Votorantim,
como, por exemplo, aquelas destinadas à educação na localidade, que tenham contribuído expressiva
e diretamente com o investimento social planejado para sua unidade. Nesta temática, enquadram-se
também ações ou atividades destinadas à gestão de projetos sociais da unidade, iniciativas de
relacionamento com a comunidade e voluntariado. Além disso, também se enquadram a aplicação de
tecnologias sociais do Instituto Votorantim, como o programa Parceria Votorantim pela Educação
(PVE), e o projeto Engajamento com Partes Interessadas, entre outros. Vale destacar que esta
temática não inviabiliza nem concorre com ações de reconhecimento já existentes nas empresas.

Realização:
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☐ PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA: projetos de soluções inovadoras aplicadas nas unidades que se
destaquem pela eficiência de suas operações e se notabilizaram ao longo do tempo pelos ganhos em
competitividade que isso trouxe à companhia, que sirvam de exemplo para outras unidades e
empresas da Votorantim. Nesta temática, podem ser inscritas iniciativas, processos, produtos ou
métodos novos ou significativamente melhorados já executados ou em execução. Podem ser
adaptações às atividades da unidade, inovações na linha/processo de produção ou na manutenção
preventiva, novos projetos ou melhorias pioneiras nos sistemas de controle, aplicações internas de
inovações externas, entre outras iniciativas que contribuam com a produtividade e eficiência da
unidade. Seria interessante que os projetos desse tema dialogassem com o conceito de Geração de
Valor Compartilhado, que envolve a geração de valor econômico de forma a criar também valor para a
sociedade (com o enfrentamento de suas necessidades e desafios). Vale destacar que esta temática
não inviabiliza nem concorre com ações de reconhecimento já existentes nas empresas.
☐ SAÚDE E SEGURANÇA: podem ser considerados para este tema projetos inovadores que visem a
preservação da saúde e da integridade física dos empregados, terceiros, estagiários e parceiros das
unidades e empresas da Votorantim, que ao serem aplicados tenham impactado diretamente nos
resultados de operação e que possam ser replicados. Os projetos podem ser baseados em 4 pilares: (i)
liderança e responsabilidade; (ii) sistema; (iii) comportamento e performance; (iv) sinergia e
conhecimento. Vale destacar que esta temática não inviabiliza nem concorre com ações de
reconhecimento já existentes nas empresas.
3)

QUAL O STATUS ATUAL DO PROJETO?

☐ Finalizado em 2019
☐ Finalizado em 2018 ☐
 Finalizado em 2017
☐ Finalizado em 2016 ☐
 Finalizado em 2015
☐ Em andamento

4)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO*.
No que consiste a iniciativa? A que ela se propõe? A quais públicos as ações são destinadas? Que ações
estão acontecendo no momento? Quais as etapas concluídas e ações já realizadas anteriormente?
Descreva em até 2 mil caracteres

5)

FATOR MOTIVADOR*
O que motivou o desenvolvimento da iniciativa? Explique brevemente como a ação foi proposta,
citando as necessidades/problemas e o contexto local.
Descreva em até 2 mil caracteres

6)
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INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO*.
Quais características tornam a ação positivamente diferenciada e inovadora quando comparada com outras
atividades que já existiam?
Descreva em até 2 mil caracteres
7)
LIDERANÇA E PRÓ-ATIVIDADE*.
Qual a motivação do responsável e dos integrantes da equipe para participarem dessa iniciativa? Qual o
papel do responsável e dos integrantes da equipe na condução da(s) ação(ões) e para o sucesso do
projeto?
Descreva em até 2 mil caracteres
8)
CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO DE PÚBLICOS ESTRATÉGICOS*.
Quais foram os públicos estratégicos mobilizados (internos e externos) para o projeto e quais as ações
desenvolvidas para isso? Como eles participam da iniciativa? Caso existam, cite as ações voltadas
especificamente para envolvimento de empregados.
Descreva em até 2 mil caracteres
9)
COMPROMETIMENTO COM METAS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS*.
Como o projeto propõe o acompanhamento e mensuração das contribuições para a empresa e para a
sociedade?
Descreva em até 2 mil caracteres
10)
RESULTADOS DO PROJETO*.
Quais os benefícios da(s) ação(ões) para a empresa? Como o projeto contribui para o desempenho da
empresa? E para a sociedade? Em que aspectos o projeto foi capaz de promover impactos positivos
para o meio ambiente e/ou para a comunidade?
Descreva em até 2 mil caracteres
11)

ATITUDE EMPREENDEDORA*.
Como a ação se sustentará no longo prazo? Como a Votorantim apoia a realização desta iniciativa?
Descreva em até 2 mil caracteres

Etapa 3 de 3 – Evidências das Ações
Além do preenchimento do formulário, poderão ser enviadas evidências das ações. Serão considerados na
análise materiais que ilustrem ou comprovem a realização das iniciativas, tais como fotos, depoimentos,
materiais de comunicação e de resultados, entre outros. Os materiais deverão ser enviados em arquivo
único nos formatos .PDF, .DOC ou .DOCX, no formulário de inscrição e podem ter até 16 MB.
Comissão Organizadora do Prêmio Talento em Sustentabilidade
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