
 
 

REGRAS DO CONCURSO 

A. O Júri 

Seguindo os critérios de julgamento especificados abaixo, um júri julgará os prêmios 
WEConnect International Rise to the Challenge. O júri será composto por 
representantes dos Membros Compradores da WEConnect International e um membro 
da equipe da WEConnect International. 

B. Critérios de julgamento 

O júri usará os seguintes critérios de julgamento para escolher os vencedores: 

 Critérios Mínimos 

1.  A história de acesso ao mercado contada no vídeo da inscrição enviada seja de alta 
qualidade e mostre como o candidato usou o comércio internacional para obter acesso 
ao mercado, por exemplo, importando insumos ou exportando produtos ou serviços 
finais. 

2.  O vídeo de inscrição atende às especificações e requisitos (consulte os detalhes nas 
Diretrizes de Inscrição do. 

3.  O candidato é uma Empresa de Negócio de Mulher certificada (WBE) ou Negócio 
Pertencente a Mulher registrado na WEConnect International. 

4.  A empresa tem um histórico comprovado de sucesso: apresenta crescimento ao longo 
dos últimos três anos (2018 a 2020) em receitas ou número de funcionários 
(crescimento percentual do número de funcionários da sua empresa ao longo de três 
anos de 2018 a 2020). 

  

Pontos Extras 

As candidaturas ganham pontos extras se atenderem aos seguintes critérios 

·         A história de acesso ao mercado do candidato envolve um Membro Comprador da 
WEConnect International, e foi solicitada uma autorização por escrito para o mesmo 
com objetivo de contar a história na inscrição . Por favor, envie a solicitação feita ao 
Membro Comprador junto com sua inscrição e a resposta dele, caso tenha recebido. 

https://weconnectinternational.org/events/international-day-2022-going-beyond-borders-breaking-down-barriers/


 
 

·          A empresa candidata é uma Empresa de Negócio de Mulher (WBE) certificada. 

·          A empresa candidata fornece produtos/serviços em um ou mais setores prioritários 
listados abaixo e/ou que atende esse setor: 

Setores da Premiação 

Agricultura Engenharia Gestão de Facilities 

Tecnologia da Informação Manufatura Embalagem 

Cadeia de Fornecimento em Cuidados com a Saúde Negócios Sustentáveis Transporte 

 

C. Seleção de Finalistas e Vídeo de Aceitação 

Um grupo de candidatos será selecionado como Finalistas pela WEConnect International e 
por patrocinadores. Os Finalistas serão informados pelo endereço de email informado 
na inscrição. 

Os finalistas devem gravar um discurso de aceitação de não mais de um minuto e enviar o 
vídeo conforme indicado e dentro do prazo comunicado no e-mail da WEConnect 
International. Os finalistas que não enviarem um vídeo de aceitação serão 
desqualificados.  

Os finalistas são apresentados ao Júri Global que escolherá um Vencedor Global. 

 

D. Seleção dos Vencedores 

Os Vencedores por Setor e o Vencedor Global serão anunciados no International Day da 
WEConnect International em 21 de junho de 2022.  

Somente proprietários dos ingressos para o International Day receberão o link exclusivo e 
intransferível para visualizar a Cerimônia de Premiação. Compre seus ingressos para o 
International Day aqui. 

https://weconnectinternational.org/events/international-day-2022-going-beyond-borders-breaking-down-barriers/


 
 
E.     Prêmio para o Vencedor Global 

O Vencedor Global é elegível para receber um prêmio em dinheiro de $5.000 USD. A 
WEConnect International pagará o prêmio em dinheiro para uma conta bancária em dólares 
no nome da entidade comercial vencedora. Caso a entidade empresarial vencedora não 
tenha uma conta bancária para receber em dólares, a WEConnect International reserva-se 
no direito de pagar o Valor Prêmio na forma de produtos ou serviços em espécie. O 
Vencedor do Prêmio é responsável por todos e quaisquer custos associados ao pagamento 
e recebimento do Prêmio. A WEConnect International não se responsabiliza por quaisquer 
custos associados ao pagamento ou recebimento do Prêmio. O Vencedor reconhece que 
restrições podem impedir a WEConnect International de entregar o Prêmio para uma conta 
controlada pelo Vencedor em determinados países. Além disso, pode haver outras 
restrições que impeçam o pagamento do Prêmio que a WEConnect International 
desconhece atualmente. Consulte os Termos e Condições completos da Premiação aqui 
[link para o botão Termos e Condições]. 

https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2022/03/2022ID_TERMSCONDITIONS.pdf

