
REGULAMENTO PRÊMIO FORNECEDORES DE CONFIANÇA 2017 

 

Capítulo I – Do Prêmio 

Art. 1° O Prêmio Fornecedores de Confiança é promovido pela Editora Segmento, com o 

objetivo de reconhecer e destacar as empresas que oferecem produtos, serviços ou demais 

soluções para a área de gestão de pessoas. 

Art. 2° O Prêmio é aberto a todas as empresas que oferecem produtos, serviços e soluções 

para a área de gestão de pessoas em todo o território nacional que se enquadrem nas regras 

de participação. 

 

Capítulo II – Da participação 

Art. 1° O período para inscrições da décima edição do Prêmio Fornecedores de Confiança  é 

de 12 de Abril de 2016 a 12 de Outubro de 2016. As inscrições se encerram às 23h59 do dia 12 

de outubro de 2016. 

Art. 2° As empresas participantes deverão indicar 40 (quarenta) empresas clientes para a 

pesquisa, que ficará sob a coordenação da H2R. Serão considerados como clientes válidos 

aqueles atendidos por um período superior a 6 meses e que ainda façam parte da carteira da 

empresa. Não serão aceitas fichas de inscrição com o número inferior a 40 (quarenta) 

clientes atendidos pela empresa. 

Art. 2.1 A pesquisa será realizada para alcançar 30 (trinta) pesquisados – número suficiente 

para atingir a amostragem estatística. A escolha dos 30 (trinta) nomes pesquisados dentre os 

40 (quarenta) indicados será feita aleatoriamente pela Editora Segmento e pela H2R. 

Art. 3° As empresas participantes deverão indicar os seguintes dados dos clientes: 

- Razão social; 

- Site da empresa; 

- Ramo de atividade da empresa; 

- CNPJ; 

- Telefone; 

- Endereço completo; 

- Nome do contato na empresa e departamento; 

- E-mail do responsável. 

 

Art. 4° 

Valores para novos inscritos: 

R$ 11.000,00 de 12 de Abril a 30 de Maio de 2016. 

R$ 11.700,00 de 1° de Junho a 31 de Julho de 2016. 

R$ 12.400,00 de 1º de Agosto a 12 de Outubro de 2016. 



*Empresas participantes nos anos anteriores recebem 15% de desconto no valor integral da 

inscrição, de acordo com a data. 

 

Art. 5º  Para inscrição o pagamento deve ser feito por depósito bancário ao Banco Bradesco 

(237) – Editora Segmento Ltda,  Agência 2913 – c/c 4000-2 e enviar o comprovante de 

pagamento com os dados cadastrais da empresa ao email: 

premiofornecedores@editorasegmento.com.br 

Art.6º  Só serão aceitas inscrições com pagamento e envio efetuados até as 23h59 do dia 12 

de  Outubro de 2016. Após essa data, não mais serão aceitas inscrições, independentemente 

da realização ou não do pagamento. 

Art 7° Todas as informações referentes ao prêmio, inclusive o regulamento, estão disponíveis 

no site: http://www.revistamelhor.com.br/fornecedores/ 

 

Capítulo III – Da pesquisa 

Art. 1° A realização desse trabalho estará a cargo da H2R, empresa de pesquisa sediada em 

São Paulo, que utilizará a metodologia Net Promoter Scores (NPS Scores). Trata-se de uma 

metodologia recomendada pela Harvard Business School para identificar o grau de 

confiabilidade de clientes em relação às ofertas de uma empresa. Para tanto, serão aplicados 

questionários, por telefone, com um conjunto simplificado de questões aos clientes indicados 

pelas empresas participantes para saber se eles recomendariam ou não a empresa ou serviço a 

outrem e o grau dessa recomendação ou não recomendação. 

Art. 2° A Editora Segmento e a H2R se compromete a manter a confidencialidade das 

respostas obtidas  de cada cliente. As informações e resultados a serem divulgados não 

estarão atrelados a nenhuma empresa cliente e serão apresentados no conjunto do estudo. 

 

Capítulo IV- Dos resultados 

Art. 1° A partir da pesquisa será elaborado um ranking com as empresas que obtiveram os 

melhores índices de satisfação e/ou confiança por parte de seus clientes. 

Art. 2° A Editora Segmento e a H2R promovem antes da festa de premiação um Workshop 

para esclarecimentos sobre a pesquisa e entrega dos relatórios completos. 

Art. 3° As empresas mais bem classificadas receberão, ainda, um troféu como forma de 

reconhecimento de seus destaques. 

Art. 4° A divulgação das empresas será feita durante a festa do Prêmio Fornecedores de 

Confiança,  no mês de Abril de 2017, em São Paulo, local e data a serem comunicados 

posteriormente. Cada empresa terá direito a  3 (três) convites para a cerimônia de premiação, 

devendo comprar  convites caso necessite de mais. 
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Art.5° Será proibida a entrada de equipes de filmagem e fotos. A Editora Segmento, após a 

festa de premiação, disponibilizará no site do prêmio 

(http://www.revistamelhor.com.br/fornecedores/) fotos e vídeos feitos na premiação, e caso a 

empresa tenha necessidade de tê-las, é só entrar em contato com a Editora Segmento. 

Art. 6° A Editora Segmento não arcará com as despesas de viagem e estada de representantes 

das empresas premiadas que residam fora da cidade de São Paulo 

Art. 7° A inscrição dará direito à empresa de receber sua respectiva avaliação no estudo em 

relação ao resultado global da pesquisa. 

Art. 8° As informações a serem divulgadas pela Editora Segmento não mencionarão em 

nenhuma hipótese as empresas clientes que responderem à pesquisa. Serão divulgadas, 

conforme o Art. 2°  do capítulo anterior, as informações gerais, acrescentadsa das principais 

razões que fazem com que as empresas fornecedoras figurem no ranking. 

Capítulo V – Das condições finais 

Art. 1° Ao se inscreverem, as empresas participantes autorizam automaticamente a Editora 

Segmento a utilizar, editar, publicar, reproduzir por meio de revistas, internet e outros meios 

de comunicação imagens, conteúdos, enfim, qualquer informação do prêmio, desde que 

respeitada a confidencialidade mencionada anteriormente. 

Art. 2° A escolha dos selecionados, assim como a decisão de casos omissos neste regulamento, 

serão de inteira responsabilidade da Editora Segmento, de forma soberana e irrecorrível. 

Art. 3° Em caso de empate de pontuação de duas  empresas ou mais, o critério de desempate 

será a quantidade das notas máximas recebidas pelas empresas. Os critérios são indiscutíveis e 

irrecorríveis. 

Art. 4° Os resultados decorrentes da pesquisa e divulgados pela Editora Segmento são 

inquestionáveis e irrecorríveis. 

Art. 5° Os vencedores poderão utilizar, para fins de divulgação, o selo do Prêmio Fornecedores 

de Confiança nos materiais de publicidade. O logo não poderá, em nenhuma circunstância, ter 

o seu conteúdo, cor ou formato alterados. Para a utilização de qualquer outro logo, nome ou 

material de propriedade da Editora Segmento, será necessária a autorização prévia da mesma 

Editora Segmento. 

Art. 6° A participação no  Prêmio Fornecedores de Confiança 2017 implica a aceitação irrestrita 

deste regulamento. 
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