O PRÊMIO FEJESC É NOSSO ÚLTIMO PONTO DE ENCONTRO
DO ANO DE 2019, SENDO UM MOMENTO DE COMEMORAÇÃO
DOS NOSSOS RESULTADOS AO LONGO DO ANO E DE RELEMBRAR
HISTÓRIAS QUE CONTAMOS DURANTE A JORNADA DE 2019.

Tendo como objetivo reconhecer as Empresas Juniores que ao longo do ano demonstraram seus melhores
resultados e foram suas melhores versões, proporcionando uma melhor vivência empresarial para seus membros,
transformando realidades e impactando mercado e clientes por toda Santa Catarina. Além dos reconhecimentos e
celebrações dos resultados o Prêmio FEJESC contará com a Cerimônia de Posse da Diretoria e Equipe Executiva,
Diretoria do Núcleo e Presidência do Conselho do ano de 2020.

• As empresas juniores serão avaliadas de acordo com
os resultados auditados no Portal BJ
• A auditoria de resultados será realizada com os dados auditados até às 23h59 do dia 10 de
dezembro de 2019

EJS ALTO CRESCIMENTO
(BI, TRI, TETRA)

EJS CONECTADAS
EJS IMPACTO
EJS ALTO IMPACTO
(BI, TRI, TETRA)

EJS RECÉM-FEDERADAS
I.E.S. JÚNIOR

EJS ALTO CRESCIMENTO

>

Visando avaliar as empresas juniores que superaram seus limites e foram as melhores versões de
si esse ano, alcançando suas metas anuais de projetos, faturamento e percentual de membros
que executam. Serão reconhecidas todas as EJs de alto crescimento em 2019.

EJS CONECTADAS

>

Visando avaliar o quanto a empresa júnior conseguiu se conectar com a rede, realizando ações
compartilhadas e promovendo aos membros alinhamento com o propósito do movimento. Serão
reconhecidas todas as EJs Conectadas em 2019.

EJS IMPACTO

>

Visando avaliar o quanto a empresa junior impactou, gerou mais valor para a sociedade através
de seus projetos, além de superar seus desaﬁos e se conectou com a rede. Serão reconhecidas
todas as EJs de Impacto em 2019.

EJS ALTO IMPACTO

>

Visando avaliar o quanto a EJ impactou, gerou mais valor para a sociedade através de seus
projetos, além de superar seus desaﬁos, se conectou com a rede e além disso, atingiu o cluster 5.
Serão reconhecidas todas as EJs de Alto Impacto em 2019.

EJS RECÉM-FEDERADAS

>

Tendo em vista a importância do crescimento da rede catarinense e do desaﬁo dessas EJs neste
ano para fazerem parte da rede. Serão reconhecidas todas as empresas juniores federadas no
ano de 2019.

I.E.S. JÚNIOR

>

Com o objetivo de reconhecer as instituições que apoiam o Movimento Empresa Júnior. Serão
reconhecidas todas as instituições que alcançaram 25% de seus cursos com empresas juniores
federadas.

EJ REVIRAVOLTA

EJ CONSTÂNCIA

EJ MAIS CONECTADA

EJ VIVÊNCIA

EJ DESTAQUE NO CLUSTER

EJ IMPACTO EM SC

1, 2, 3, 4 & 5

DESTAQUE NO POLO

EJ RELÂMPAGO
EJ REVELAÇÃO

EJ REVIRAVOLTA

>

Com o objetivo de avaliar as Empresas Juniores que mais cresceram e foram além, do
Lidere (02/11) até o dia da auditoria ﬁnal (10/12). Essa categoria premiará a EJ que mais
cresceu em relação ao AC neste período.
INDICADORES:
> % de crescimento em relação ao anual de AC (em relação ao menor indicador,
faturamento, projetos e % de membros que executam)

EJ MAIS CONECTADA

>

Visando estimular ainda mais conexões entre a Rede Catarinense, o prêmio de Empresa
Júnior mais conectada surge para premiar as ejs que foram referência na batalha
conectados no ano de 2019 e entregaram soluções mais completas e multidisciplinares
pro mercado.
INDICADORES:
> ser uma Ej conectada
> ações compartilhadas com o maior número de EJ's (peso 1)
> maior número de ações compartilhadas com base no número total de projetos da EJ
(peso 2)

EJ DESTAQUE NO CLUSTER

1, 2, 3, 4 & 5

>

Cada cluster possui suas dores e para crescer as EJs precisam sonhar alto, superá-las e
atingir resultados nunca vistos. Essa categoria premiará as empresas juniores destaques
de cada cluster.
INDICADORES:
>
maior

índice

no

cluster

*cálculo com base na régua de cluster do ano que vem

DESTAQUE NO POLO

>

Com o objetivo de avaliar as Empresas Juniores destaques em cada polo que mais
geraram resultado, trabalharam em conjunto solucionando dores e realizando ações
compartilhadas, essa categoria visa premiar a EJ que mais impactou em cada polo de
Santa Catarina.
INDICADORES:
> Ter batido AC e Conectada
> % de crescimento em relação ao anual do AC

EJ CONSTÂNCIA

>

Além de crescer e atingir os objetivos em 2019, vamos reconhecer também aquelas que ﬁzeram
isso de forma constante durante todo o ano, mantendo seus resultados em todos os meses.
INDICADORES:
> Ter batido AC
> Ter vendido todos os meses
> Maior tempo no farol verde
CRITÉRIO DE DESEMPATE:
>Tempo (em dias) no mês que a EJ ﬁcou no verde

EJ VIVÊNCIA

>

Tendo em vista avaliar as empresas juniores que além de baterem suas metas conseguiram
trazer a vivência empresarial para dentro da sua EJ, sendo apto de unir um grupo, capaz de
alcançar os resultados orientados por um propósito, através de um recrutamento saudável dos
membros, reduzindo o turnover, ocupando os membros para a realização de projetos e
garantindo presença dos membros em eventos.
INDICADORES:
> % de tempo de permanência dos membros no ano
> fat/membro
> % de membros que executam
> % de membros em Eventos

EJ IMPACTO EM SC

>

Com o objetivo de premiar a empresa júnior que mais transformou o ecossistema e o estado
através de projetos e conexão com a rede, gerando impacto em seus clientes, alcançando os
Objetivos Sustentáveis da ONU (ODS) de uma forma sustentável. Essa categoria visa premiar a EJ
que alcançou todas as metas e foi uma EJ impacto em 2019, além do seu crescimento durante o
ano.
INDICADORES:
> Ter batido AC, Conectada e Impacto
> Constância
> Maior % em relação a indicadores de conectados
> Maior % em relação a indicadores de impacto

EJ RELÂMPAGO

>

Com o objetivo de premiar a Empresa Júnior que superou todos seus desaﬁos durante o
período de federação e alcançou seus resultados de forma sustentável e com o tempo mais
rápido. Esse categoria premiará a EJ mais rápida para federação.
INDICADORES:
> EJ com o tempo mais rápido de federação no ano
> Tempo entre a primeira reunião de suporte até a data de entrada na rede

EJ REVELAÇÃO

>

Se Federar é vencer os primeiros desaﬁos enquanto empresa júnior, contudo, para continuar
crescendo e manter a EJ saudável é preciso se desaﬁar mais, por isso, essa categoria visa
premiar a EJ federada no ano de 2019 que alcançou os maiores resultados.
INDICADORES:
> Ter sido federada em 2019
> Faturamento após a federação/meses na rede

No Prêmio FEJESC vamos comemorar a FEJESC bi alto impacto, vibrar os resultados da rede e ovacionar o time que
irá assumir a responsa no ano que vem. Esse será o nosso momento de dizer obrigado a cada um que viveu
conosco, do alívio de saber que todo o esforço conta e a correria valeu a pena.

A gente se vê no último encontro do ano do bi alto impacto, dia 13 de dezembro.
Mas não esqueça de garantir a sua inscrição, antes que as vagas se encerrem!
INSCRIÇÕES AQUI!

E aí? Você vai assistir o Prêmio FEJESC do palco ou da plateia?

