REGULAMENTO:
1. Elegibilidade - Público participante:
Todos os funcionários do Vigilantes do Peso: Matriz e filiais (gerências regionais, administrativos,
Jovens Aprendizes, Auxiliares e Orientadores) – com exceção do júri.

2. Critérios de Formação das equipes:
Deverão ser formadas equipes de 2 ou 4 pessoas de forma a incentivar o trabalho em equipes – “duas
cabeças pensam melhor do que uma”. É possível que as equipes se formem entre diferentes cargos e
áreas, como por exemplo: gerência PR com gerência SC, Gerência RJ com Auxiliar de Escritório, Matriz +
Filial, etc.
Caso um dos participantes esteja de férias, não será excludente a participação na Maratona de Ideias.
Um participante não poderá integrar mais de uma equipe, mas uma equipe poderá enviar mais de uma
ideia.
3. Critérios de Entrega:
Devido à limitação territorial para realizarmos a apresentação pessoalmente, o conteúdo deverá ser
enviado por e-mail para <maratonadeideiasVP@gmail.com> (qualquer proposta a ser enviada para
outro email, mesmo que de participantes do júri, não será aceito. Ao enviar o e-mail, você receberá um
e-mail automático de confirmação de recebimento).
Envio conforme documento padrão para preenchimento da proposta. Nenhum modelo de
apresentação diferente deste formulário será aceito (ex.: apresentação em Power Point).

Pode ser entregue mais de um projeto por equipe e independe do foco da ação: aumento das adesões
em períodos de sazonalidade ou uma maior retenção dos Associados Ativos.
Cada proposta deve ser enviada em um formulário único. Ex.: caso seu grupo tenha interesse de enviar
duas propostas, dois formulários deverão ser preenchidos, um por ideia.
4. Conteúdo obrigatório:
•

Nome do projeto: à ser definido pela equipe.

•

Nome da Equipe: à ser definido pela equipe.

•

Nomes dos Participantes (nome completo):

•

Objetivo da Ação: Aumento das adesões em períodos de sazonalidade OU Uma maior retenção
dos Associados Ativos.

•

Descritivo da Ação: de forma mais detalhada e objetiva possível.

•

Custos estimados da Ação: se houver custo, deverão ser anexados os custos estimados junto às
respectivas cotações (apenas quantidade, preço e fornecedor) – quando aplicável.

•

Retorno esperado: qualitativamente. O por que desta ação melhorar a experiência do
Associado de forma que atinja o objetivo da ação.

5. Avaliação técnica:
I ) Inovação e criatividade - será analisada a originalidade da proposta. É a busca de novas soluções para
antigos problemas. Inovação não diz respeito somente à tecnologia ou produto, mas também a novos
modelos de gestão e operação do negócio (Peso 40%);
II ) Custo – será analisado o menor custo com maior potencial de retorno (Peso 30%);
III) Facilidade de implementação / viabilidade - será analisada a facilidade de implementação do projeto
assim como, sua viabilidade de acordo com a realidade atual da empresa. É imprescindível que o
projeto tenha viabilidade de ser aplicado em um prazo máximo de 2 meses (Peso 30%) e em todas as
12 filiais – nível Brasil.
6. Prazos:
Período da Maratona: 02 a 13 de Outubro de 2017.
Envio das ideias: até 13 de Outubro, sexta-feira, até às 23:59 h.

Resultado: 30 de Outubro, segunda-feira, às 11 h.

7. Júri Técnico:
•
•
•
•
•

Gabriella Fernandes [Gabriella.Fernandes@vigilantesdopeso.com.br]
Tathyane Borges [Tathyane.Borges@vigilantesdopeso.com.br]
Carolina Steenhagen [carolina.steenhagen@vigilantesdopeso.com.br]
Anna Karolina Clark [annakarolina@vigilantesdopeso.com.br]
Paulo Torres [Paulo.torres@vigilantesdopeso.com.br]

Após o recebimento de todos os projetos inscritos, as 10 melhores ideias receberão a tabulação das
notas conforme peso da avaliação técnica. Essas 10 equipes receberão uma planilha preenchida e
assinada pelo júri com as respectivas notas de cada projeto avaliado.
I ) Inovação e criatividade (Peso 40%).
II ) Custo (Peso 30%);
III) Facilidade de implementação / viabilidade (Peso 30%).
O júri estará disponível para esclarecimento de dúvidas e orientação durante o período de vigência do
concurso. Porém, como dito anteriormente, nenhum projeto final deve ser enviado ao júri, apenas para
<maratonadeideiasVP@gmail.com>.

8. Premiação:

A premiação é por equipe vencedora, logo, deve ser compartilhada entre o número de participantes.
O pagamento será feito na Folha de Pagamento do mês de Novembro.
Caso o júri julgue que nenhum projeto foi relevante para aplicação, a campanha será cancelada.

A avaliação será por proposta e não por equipe. Logo, uma equipe com mais de uma ideia pode vencer
mais de um lugar.
A premiação não restringe o objetivo da ação, ou seja, as 3 ideias vencedoras podem ser para Adesão
ou para Retenção.

9. Apresentação de Resultados
a) Ao vivo pela nossa página secreta do Facebook no prazo previsto para divulgação do resultado: 30
de Outubro, segunda-feira, às 11 h.
b) VP News de Novembro.

10. Implementação do projeto:
É imprescindível que o projeto tenha viabilidade de ser aplicado em um prazo máximo de 2 meses.
Todos os projetos propostos serão de domínio da empresa, podendo ser compartilhados, alterados e
adaptados para aplicação prática no Vigilantes do Peso e grupo Weight Watchers.
Os participantes declaram e aceitam todas as condições derivadas deste regulamento.
A participação no concurso implicará na aceitação integral do regulamento.

