Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:
Preparado por:

Troféu “De Olho na Indústria”
CIESP Guarulhos – Núcleo de Jovens Empreendedores
Indústrias de Guarulhos e região

Cliente:
Iniciado em:
Concluído em:

2002
Contínuo / Anual

Histórico do Projeto

Troféu “De Olho na Indústria”
O troféu “De Olho na Indústria” resultou da necessidade de também homenagear as indústrias
(pessoas jurídicas), uma vez que os industriais (pessoas físicas) já são homenageados pelo troféu
“Industrial do Ano”. O troféu “De Olho na Indústria” é outorgado desde 2002. Os ganhadores são:
OMG Brasil (2002), Cummins Brasil (2003), Yamaha Motors do Brasil (2004), Rio Negro S/A (2005)
e Bardella S/A (2006).
Objetivos do Projeto
O objetivo principal do troféu é reconhecer as organizações industriais que se destacam no cenário
industrial de Guarulhos e região. A intenção da honraria é também valorizar o setor industrial,
evidenciando a sua importância dentro do contexto sócio econômico da região.

Descrição Passo a Passo
•

Anualmente, é sugerido pelo Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do CIESP Guarulhos
e homologado pela Diretoria um determinado “mote”, sob o qual as indústrias serão
analisadas. Desde a sua criação foram instituídos os seguintes motes: desempenho em
comércio exterior, preocupação com o meio ambiente, apoio ao esporte e indução de
práticas esportivas junto aos colaboradores, preocupação com os portadores de
necessidades especiais, e valorização à qualificação profissional e alfabetização

•

Após a escolha do mote é convidada uma ou mais entidades especializadas
(reconhecidamente conhecedora do mote escolhido) que auxiliarão na identificação da
indústria merecedora do laurel

•

O troféu “De Olho Na Indústria” é entregue em solenidade comemorativa ao “Dia da
Indústria”

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

