O PRÊMIO
O Prêmio Newton Rique de Sustentabilidade tem como objetivo reconhecer e incentivar os
shopping centers e os grupos empreendedores associados que se propõem a pensar na
responsabilidade social, gerando conhecimento sobre o tema, difundindo essas novas ideias
junto à comunidade e à sociedade em geral.
Os projetos participantes devem contemplar ao menos um dos três pilares da
sustentabilidade - benefícios ambientais, sociais ou econômicos.
Entendemos que o desenvolvimento não pode parar e o nosso grande desafio é buscar
soluções que atendam às necessidades de hoje sem comprometer as gerações futuras.

INSCRIÇÃO
Todas as inscrições para o Prêmio Abrasce 2018 devem ser realizadas exclusivamente pelo
site http://eventos.abrasce.com.br/premioabrasce/. Todos os campos do formulário de
inscrição são de preenchimento obrigatório.

Podem se inscrever shopping centers e/ou grupos empreendedores filiados à ABRASCE ou
grupos empreendedores de shoppings associados em dia com suas obrigações com a
Associação. Os projetos inscritos deverão ter sido realizados entre 06 de junho de 2016 e 06 de
junho de 2018. Projetos já inscritos em premiações anteriores poderão ser avaliados, desde
que comprovem a evolução e/ou crescimento do mesmo.
Cada shopping pode realizar quantas inscrições e em quantas categorias desejar.

Prazo para realização das inscrições: 19 de fevereiro de 2018 até o dia 06 de junho de 2018.

Para cada projeto inscrito será cobrada a taxa de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) que
poderá ser paga por meio de boleto bancário ou cartão de credito.

Desconto
Ao inscrever mais de um projeto o Shoppings têm direito a desconto de 50% para
todas as demais inscrições. Não é necessário que os projetos estejam inscritos na
mesma categoria. Porem o desconto somente terá validade se:
1. As inscrições forem realizadas todas com o mesmo CNPJ de associado;
2. Ao menos um boleto for pago no valor normal R$2.500,00 (Dois mil e
quinhentos reais);
3. As datas de pagamento dos boletos forem respeitadas.

Atenção: O não pagamento da taxa na data do vencimento implicará no cancelamento
automático da inscrição e a desclassificação do projeto sem prévio aviso.

PREENCHIMENTO DO PROJETO
Grandes projetos merecem um texto primoroso, rico em detalhes e informações.
Todos os campos devem ser preenchidos de forma objetiva e clara, respeitando o limite de
caracteres em cada um dos critérios, a falta de preenchimento pode desfavorecer e
prejudicar na avaliação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Planejamento
•

Relevância e Objetivo do Projeto (peso 2)
Descrever em até 3.000 caracteres

Explicar o que é o projeto, métodos de preparação, os objetivos que se desejava
atingir e quais foram as formas e os instrumentos utilizados;

Relevância para o negócio ou empresa: equilíbrio na apropriação de recursos
financeiro, social ou ambiental;
Relevância para as demais partes interessadas: concretude dos benefícios sociais,
ambientais e econômicos externos gerados para as partes interessadas com sua
implantação.

Execução
•

Projeto (peso 1)
Descrever em até 3.000 caracteres
Apresentar o processo de implantação do projeto, concebido e/ou organizado,
identificando toda o propósito de responsabilidade social e a metodologia e
processos que foram necessários para aplicação e desenvolvimento da ação.

•

Inovação (peso 2)
Descrever em até 3.000 caracteres
Grau de novidade e aperfeiçoamento que tenha como resultados novos processos ou
serviços.

•

Investimento (peso 1)
Descrever em até 3.000 caracteres
Informar o valor total do projeto e o percentual utilizado em relação ao fundo de
promoções. Indicar o número de funcionários dedicados ao projeto durante todas as
fases, contratação de fornecedores, pessoal próprio envolvido e comparar com o
retorno esperado, quantificando sempre que possível e caracterizando com sua
importância para a dinâmica do shopping.

Resultado
•

Resultado do Projeto

•

Descrever em até 3.000 caracteres (peso 2)
Transformação e percepção dos envolvidos no projeto e dos beneficiados;
Aprendizados do gestor do projeto e equipe;
Impacto gerado na imagem do empreendimento.

•

Abrangência, Penetração e Regularidade (peso 2)
Descrever em até 3.000 caracteres
Número de beneficiados, regiões e entidades atingidas e capacidade de mobilização
(ex: envolvimento de funcionários, fornecedores, parceiros, comunidade, instituições
e outros públicos);
Potencial de aplicabilidade e viabilidade em outros empreendimentos;
Frequência e continuidade do programa, projeto ou ação.
Opcional: faça o upload do seu cronograma – formatos permitidos: PDF, Excel JPEG ou
JPG)

RECOMENDAÇÃO: Visando enriquecer o seu projeto, recomendamos o envio de fotos, vídeos
e outros materiais que possam melhor ilustrá-lo e facilitar a análise da banca julgadora.
O envio de imagens e vídeos em baixa qualidade pode impactar negativamente na pontuação
do shopping, por isso é importante encaminhar imagens e/ou vídeo em ótimas resoluções.

Serão permitidos os envios de:

Imagens (até 10 fotos)
Formato: JPG
Resolução mínima: 1800 x 1200 px - 72dpi
Vídeos (resolução ideal Full HD) – duração de no máximo 2 minutos
Formato: MP4 ou MOV
Resolução: 1920 x 1080 px

Vídeos (resolução mínima HD) – duração de no máximo 2 minutos
Formato: MP4 ou MOV
Resolução: 1280 x 720 px
Logos
Formato: PNG ou PSD (com fundo transparente)
Resolução: Mínimo 600 x 600 px ou vetor em .ai , .eps ou .cdr

Importante: Desde 2015 a Abrasce não recebe mais material físico. Todo conteúdo do
projeto deve ser enviado em formato digital pelo site de inscrição.

Para mais informações:
Consulte o Regulamento Geral ou fale com:
Juliana Rocha Fone: 11 – 3506 8318 –Juliana.rocha@abrasce.com.br
Natalia Hirata – Fone: 11 – 3506 8336 – natalia.hirata@abrasce.com.br

