O PRÊMIO
O PRÊMIO IMPACTO FEMININO 2022 tem como objetivo reconhecer e valorizar práticas de
empresas que promovem o empoderamento de mulheres que fazem a diferença na venda direta
e, consequentemente, na sociedade. O objetivo é apresentar projetos que transformaram a vida
de mulheres, considerando um dos temas:
- Combate à Violência;
- Ascensão Social;
- Independência Financeira.
INSCRIÇÃO | R$2.500,00

Para o primeiro projeto inscrito será cobrado uma taxa de R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos
reais), com desconto de 10% a partir do segundo projeto.
Todas as inscrições para o prêmio devem ser realizadas exclusivamente pelo site
https://premio.abevd.org.br/premio-impacto-feminino/
Todos os campos do formulário de inscrição são de preenchimento obrigatório.
Podem se inscrever empresas de vendas diretas associadas à ABEVD em dia com suas obrigações
com a Associação.
Os projetos inscritos deverão ter sido realizados nos últimos anos (2019, 2020, 2021 ou 2022).

As empresas podem realizar mais de uma inscrição em diferentes categorias, na mesma categoria
com projetos diferentes ou o mesmo projeto em categorias diferentes.

Prazo para realização das inscrições: até o 26/08/2022

Os vencedores autorizam a ABEVD a utilizar, de modo gratuito, por tempo indeterminado, seu
nome, imagem e eventual som de voz, no todo ou em parte, em qualquer veículo de imprensa,
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mídia ou na Internet, para a divulgação do Prêmio. A divulgação dos vencedores, a título
informativo especificamente no site da ABEVD, poderá ocorrer por prazo indeterminado.
O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Prêmio suspenso ou cancelado, sem aviso
prévio aos participantes, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora
do controle da Associação e que comprometa a realização do Prêmio de forma a impedir ou
modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado. Nesses casos, o valor
da inscrição será devolvido no prazo de 01 (um) mês não cabendo qualquer tipo de indenização.
O ato de inscrição implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste regulamento.

PAGAMENTO

Para o primeiro projeto inscrito será cobrada a taxa de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais),
com 10% de desconto a partir do segundo projeto.
Formas de pagamento: cartão de crédito corporativo ou boleto.

CRONOGRAMA

•

Abertura de Inscrições: 20/06/2022

•

Encerramento de Inscrições: 26/08/2022

•

Avaliação Banca Júri: 01/09/2022 - 26/09/2022

•

Divulgação dos Finalistas: 11/10/2022

•

Entrega do Prêmio: 19 e 20/10/2022

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
PLANEJAMENTO

•

Apresentação do Projeto (10%)

Descrever em até 3.000 caracteres
Os projetos devem promover o empoderamento feminino, considerando os seguintes
temas:
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- Combate à Violência;
- Ascensão Social;
- Independência Financeira.
Descrever a situação prévia, o objetivo e expectativas de resultado. Além disso, quais
benefícios pretendidos e o potencial transformador.
EXECUÇÃO

•

Desenvolvimento, implantação do projeto e sua replicabilidade (20%)

Descrever em até 3.000 caracteres
Descreva sobre o desenvolvimento e implantação do projeto (etapas, recursos e
desafios).
Apresentar ações desenvolvidas para alcançar e engajar as mulheres.
•

Potencial Transformador (20%)

Descrever em até 3.000 caracteres
Ressaltar a parte prática, inovadora e criativa para atingir os objetivos propostos.
Apresentar dois casos reais de mulheres que tiveram suas vidas transformadas.

•

Impacto (10%)

Descrever em até 3.000 caracteres
Quantas mulheres foram impactadas? Apresentar o efeito do projeto para as mulheres
na venda direta e sociedade, em termos sociais, segurança ou econômico.

RESULTADOS

•

Apresentação dos resultados (40%)

Descrever em até 3.000 caracteres
Descrever resultados e quantificá-los. Incluir valor do investimento no programa. Quais
as variáveis que mostraram o sucesso do programa? Quais as variáveis utilizadas para
medir a evolução? Relacionar resultados com os objetivos; e ilustrar seu impacto.
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PREENCHIMENTO DO PROJETO

Todo projeto deve ser enviado em formato digital pelo site da inscrição.
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.
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,
por isso é importante encaminhar imagens e/ou vídeo em ótimas resoluções.
Serão permitidos os envios de:

•

Imagens

Formato: JPG

•

Vídeos (resolução ideal Full HD) – duração de no máximo 2 minutos

Formato: MP4 ou MOV
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Passos para o link do conteúdo para download:

Para mais informações:
premio@abevd.org.br
WhatsApp: +55 11 96413-2924
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