REGULAMENTO
MELHOR SHOPPING PARA TRABALHAR
ABRASCE & GPTW (GREAT PLACE TO WORK)

O PRÊMIO

O Prêmio Destaque Melhor Shopping para Trabalhar ABRASCE & GPTW realizado em parceria com
o Great Place to Work tem como objetivo reconhecer e valorizar o melhor shopping para
trabalhar.

1. INSCRIÇÃO

As inscrições para concorrer ao Prêmio devem ser realizadas exclusivamente pelo site
www.gptw.com.br. E todos os campos do formulário de inscrição são de preenchimento
obrigatório.

A inscrição é gratuita e exclusiva aos shoppings centers filiados à ABRASCE em dia com suas
obrigações com a Associação e que tenha no mínimo 6 funcionários.

Prazo para realização das inscrições: As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de abril de
2017.

2. APLICAÇÃO
A data para aplicação da pesquisa online deve ser escolhida pela empresa no módulo questionário
dentro da área logada. A pesquisa ficará disponível por 15 dias após a data de início escolhida,
devendo ser iniciada no máximo dia 15/05.

2.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:


Pesquisa online, formada por 58 questões quantitativas e 2 objetivas;



A Abrasce não tem participação na avaliação e a pesquisa não tem uma banca julgadora,
sendo analisado e mensurado somente pela GPTW.



A percepção que os funcionários têm da empresa é o que será considerado para avaliação
de cada shopping center, ou seja, as respostas dos funcionários irão compor a nota;



Para que a pesquisa seja considerada válida, é preciso atingir uma amostra mínima de
respondentes calculada com base na quantidade de funcionários elegíveis a responder a
pesquisa.

3. PREMIAÇÃO
Os finalistas serão informados até o dia 16/08/2017.
O vencedor será anunciado na cerimônia do Prêmio Abrasce 2017, dia 13 de setembro de 2017.

Para mais informações:
Consulte o Regulamento Geral ou fale com:
Equipe Abrasce - Fone: 11 – 3506 8336 – natalia.hirata@abrasce.com.br
Equipe GPTW - Fone: 11 3093-7777 - br_melhores@greatplacetowork.com

