
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 
 

A. INSTITUIÇÃO E OBJETIVO 
 

1. O prêmio Top Socioambiental, instituído pela ADVB-PA no ano de 1999 e regido pelo 
presente Regulamento, na sua 12ª Edição/2018. 
 

2. O premio Top Socioambiental tem o objetivo de: 
 

a) Estimular ações e gerar referência dando visibilidade e divulgação às organizações que 
promovam o bem-estar social como parte direta ou indireta da estratégia de 
desenvolvimento de seus negócios, investido em ações tanto para o seu público interno 
quanto para a(s) comunidade(s) com a(s) qual(is) se relaciona(m); 

 
b) Estimular a produção de projetos ambientais e gerar referências, dando visibilidade aos 

mesmos, por meio da premiação e divulgação daquelas empresas que  garantem o  
crescimento  econômico  próprio  e do país,  sem degradar o meio ambiente e contribuem 
para a conservação ambiental através do  desenvolvimento  sustentável,  estimulando  
assim consumidores  e  outras empresas  na  participação  de  defesa  do  meio  ambiente.  
A premiação é destinada às organizações que tenham demonstrado visão empresarial 
quanto à importância do desenvolvimento socioambiental como fator fundamental do 
crescimento de uma sociedade. 

 
B. PROJETOS SOCIAIS 

 
1. As ações deverão ter ocorrido nos últimos 02 (dois) anos, serem reais em todos os 

seus dados e com resultados comprovados. Tais informações deverão ser apresentadas 
em forma de um relatório contendo os objetivos do projeto, os resultados obtidos, 
a abrangência, o volume de recursos investidos, a quantidade aproximada de 
beneficiados, a metodologia aplicada, a(s) região(ões) geográfica(s), funcionários 
voluntários participantes (se for o caso), impactos efetivos ocorridos na qualidade de 
vida dos participantes do projeto social e outras informações necessárias. Fotos, 
tabelas, quadros auxiliares e textos especiais poderão, também, ser agregados ao 
documento apresentado. 
 

2. A não observância do estabelecido no artigo anterior implicará na desclassificação do 
projeto social inscrito. 

 
C. PROJETOS AMBIENTAIS 

 
1. As ações deverão ter ocorrido nos últimos 0 2 (dois) anos, serem reais em todos os 

seus dados e com resultados comprovados. Tais informações deverão ser apresentadas 
em forma de um relatório contendo os objetivos do projeto, os resultados obtidos, a 
abrangência, o volume de recursos investidos, a quantidade aproximada de 
beneficiados, a metodologia aplicada, a(s) região(ões) geográfica(s), funcionários 
voluntários participantes (se for o caso), impactos efetivos ocorridos na qualidade de 
vida dos participantes do projeto ambiental e outras informações necessárias. Fotos, 



 
 

tabelas, quadros auxiliares e textos especiais poderão também, ser agregados ao 
documento apresentado. 

 

2. Os projetos ambientais só serão aceitos se as empresas atenderem rigorosamente à 
legislação ambiental vigente. 
 

3. A não observância do estabelecido nos dois artigos anteriores implicará na 
desclassificação do projeto ambiental inscrito. 

 
D. INSCRIÇÕES 

 
1. Toda e qualquer organização empresarial ou governamental, legalmente constituída em 

nosso Estado, poderá inscrever as ações sociais implementadas e/ou projetos ambientais 
de acordo com as cláusulas deste regulamento. 

 
2. O prazo de inscrição se inicia em 03 de dezembro de 2018 e termina em 31 de janeiro 

de 2019, sendo esta a data final para entrega dos projetos que participarão da 
premiação. 
 

3. Os projetos deverão ser enviados pelo site da ADVB-PA (www.advbpa.com.br) até o 
dia 31 de janeiro de 2018. 
 

Observação: fica a empresa obrigada a entregar, anexo a cada projeto inscrito, uma sinopse 
do mesmo, em 03 (três) vias. 

 
4. As inscrições das ações sociais e/ou projetos ambientais.  

- Inscrições para Associados: R$ 1.200,00 
- Inscrições para não Associados: R$ 1.500,00 
 

5. As Inscrições deverão ser feitas no site da ADVB-PA (http://www.advbpa.com.br) ou 
na sede da ADVB-PA (Av. Nazaré, 272, sala 505, Edifício Clube de Engenharia, Belém – 
Pa ).  
 

6. As organizações sediadas fora da capital do Estado poderão enviar suas fichas de 
inscrição pelo correio ou para o e-mail secretaria@advbpa.com.br. 

 
E. JÚRI E JULGAMENTO 

 
1. Os projetos de ações sociais e os projetos ambientais inscritos serão julgados por um 

júri convidado pela diretoria da ADVB-PA. 
 

2. O júri será nomeado após o término do prazo de entrega dos projetos. 
 

3. O júri é soberano e sobre seu julgamento não caberá recurso algum. 
 

4. Durante o processo de julgamento, se necessário, o júri poderá, através da diretoria da 
ADVB-PA, pedir informações complementares sobre as ações em análise, bem como 
comprovações dos dados apresentados. 
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5. Para cada um dos critérios indicados no Relatório serão considerados pontos de pesos 
específicos diferenciados. Assim, caberá ao júri da premiação indicar a Nota Final obtida 
para cada projeto inscrito. 
 

6. Os envelopes lacrados dos participantes da premiação ficarão sob a guarda da diretoria 
da ADVB-PA e somente serão abertos na presença dos membros do júri. 
 

7. A diretoria da ADVB-PA fará a comunicação oficial dos resultados dos julgamentos em 
data a ser divulgada no site da ADVB – PA (http://www.advbpa.com.br). 

 
F. PREMIAÇÃO 

 
1. Serão premiados os projetos de ações sociais e os projetos ambientais considerados 

merecedores do título Top Socioambiental pelo júri. Os projetos premiados passarão a 
fazer parte do acervo da ADVB-PA, tendo a ADVB-PA o direito de divulgá-los a qualquer 
momento ou ocasião, garantindo o direito de autoria da empresa ou profissional 
responsável pelo mesmo. 
 

2. As ações não classificadas não serão divulgadas, em nenhuma hipótese, não se 
obrigando a ADVB-PA a tornar pública a relação dos concorrentes inscritos. Tais ações 
ficarão guardadas, sob sigilo, nos arquivos da ADVB-PA e serão devolvidas a seus 
autores. 
 

3. Além dos prêmios que serão conferidos às organizações a ADVB-PA premiará as 
agências ou o setor responsável pelo êxito das ações premiadas. 
 

4. Os prêmios serão representados por um troféu especial e um diploma para a empresa 
ou entidade governamental premiada e um diploma para o profissional responsável 
pela ação. 
 

5. A entrega dos prêmios se dará num evento em que as ações premiadas serão 
apresentadas por meio de vídeos, conforme detalhado no capítulo seguinte. Esse evento 
será realizado em local e data previamente acordados com as empresas vencedoras.  
 

6. A data do evento de premiação poderá ser alterada, devendo a nova data ser 
comunicada, previamente, para os participantes inscritos e divulgada no site da ADVB – 
PA (http://www.advbpa.com.br). 

 
G. VÍDEOS 

 
1. As organizações cujas ações forem premiadas com o Top Socioambiental prepararão, 

por sua conta, um vídeo, em duas vias, baseado na história da ação escolhida, 
obedecendo às especificações que serão determinadas pela ADVB-PA. 
 

2. Os vídeos deverão ser apresentados em MEIO DIGITAL e a duração máxima de cada 
um não poderá ultrapassar 03 (três) minutos. 

 
3. Sem prejuízo da criatividade, os vídeos deverão ser um relato fiel e resumido da ação 

inscrita e premiada. 
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4. Os roteiros e provas-finais dos vídeos deverão ser submetidos à aprovação da diretoria 
da ADVB-PA, caso necessário. 

 
5. Os vídeos deverão ser entregues à diretoria da ADVB-PA, 20 (vinte) dias antes do evento 

de premiação. 
 

6. Os vídeos que forem apresentados durante o evento de premiação também farão parte 
do acervo da ADVB-PA. 

 
H. DIVULGAÇÃO 
 

1. A ADVB-PA promoverá ampla divulgação do resultado do Top Socioambiental em todos 
os veículos de comunicação ao seu alcance. 
 

2. A ADVB-PA se reserva o direito de exibir e debater as ações premiadas em Universidades, 
Escolas de Comunicação, Seminários, Congressos ou quaisquer eventos, tanto no Brasil 
como no exterior. 

 
3. Os direitos de divulgação e publicação das ações premiadas serão doados pelas 

organizações, com exclusividade à ADVB-PA. Estes direitos compreenderão a publicação 
ou divulgação do todo ou parte dessas ações, em veículos da ADVB-PA ou em terceiros, 
na forma de  gravação em vídeos, internet, reprints, que estejam no formato revista, 
jornal, livro ou e-mail, no Brasil ou exterior, pelo período de 5 (cinco) anos a contar da 
data de encerramento da premiação Top Socioambiental, edição ano 2018. 
 

I. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. As empresas e instituições governamentais vencedoras pagarão uma taxa de 
administração. O objetivo da taxa é garantir ampla divulgação do prêmio através de 
grande evento e publicidade nos veículos de maior alcance. O valor da taxa fica 
determinado da seguinte forma: 

 
a) As entidades e associações empresariais pagarão taxa de administração no valor de R$ 

12.000,00 (Doze mil reais) por ação vencedora.  
 

b) As instituições governamentais pagarão taxa de administração no valor de R$ 12.000,00 
(Doze mil reais) por ação vencedora. 

 
c) As Fundações, Institutos, Associações, cases de não associados, mas apresentados por 

agências associadas ao SINAPRO e associados da ADVB - PA pagarão uma taxa no valor 
de R$ 12.000,00 (Doze mil reais). 

 
2. O pagamento da taxa deverá ser feita através do pagamento de boleto bancário, 

gerado no ato da inscrição, ou através de depósito em conta para Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Pará, CNPJ nº 05.420.161/0001-58, Banco 
Santander (58), Agência 4394, Conta Corrente nº 130011851. 
 

3. O segundo case premiado por empresa ou instituição, terá um desconto de 10% (dez 
por cento). 
 



 
 

4. Esse pagamento dar-se-á logo após a proclamação dos resultados do julgamento, 
devendo ser efetuado direto na sede da ADVB-PA.  

 
5. As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pela diretoria da ADVB-

PA. 
 

6. Maiores informações também pelo telefone (91) 3224-7163/ 98114-3492 ou para o e-
mail secretaria@advbpa.com.br. 
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