Tela 06

Quesitos Pontuados
Esses são os quesitos que serão avaliados pela Comissão Técnica.
(*) O regulamento não permite que os jurados tenham acesso ao nome da organização, por isto, não deve
mencionar o nome da organização ao desenvolver os quesitos abaixo
1. Características: Relacionar as principais características do case em relação a sua motivação,
resultados e estratégia.
1.1.

Este case atende a algum tipo de condicionante ambiental ou contrapartida de
conformidade legal da empresa?
Em análise a motivação para o desenvolvimento do case

1.2.

Este case apresentou resultados em todos os pilares da sustentabilidade (social,
ambiental e econômico)?
Em análise a performance do case

1.3.

Este case será incorporado na gestão da empresa de forma a se tornar contínuo ou ele
é pontual e com prazo de término definido?
Em análise a competitividade do case

2. Governança - Apresentação geral do case com seus principais objetivos, metas e métodos,
além da discriminação da equipe técnica responsável
Em analise o foco e a metodologia do case, além da capacidade técnica da equipe, sua
multidisciplinaridade e interfaces
3. Aprendizado - Descrever o que foi (foram) determinante (s) no desenvolvimento do case e
quais os aprendizados no decorrer da sua implantação.
Em análise o legado intelectual do case

4. Desenvolvimento - As etapas do case e a duração de cada uma delas. Da concepção a
implantação.
Em análise a formatação e administração do case
5. Abrangência - A participação dos setores, área e profissionais envolvidos. As atuações
conjuntas, as parcerias internas e externas, etc
Em análise a pluralidade e diversidade do case
6. Aprimoramentos - Práticas de acompanhamento para correções, melhorias, e investimentos
futuros em profissionais especializados e/ou novas tecnologias
Em análise o potencial do case
7. Performance - Principais resultados alcançados (indicadores quantitativos e qualitativos),
assim como, projeções de resultados futuros
Em análise a performance do case
8. Replicabilidade - Recomendações e orientações sobre pontos relevantes do case que considere
decisivo para seu sucesso
Em análise a didática e a transparência sobre os principais desafios do case

