
 

 

A Integra é uma entidade sem fins lucrativos prestadora de serviços nas áreas de 
Engenharia e Gestão. Fundada em 2009 por alunos da graduação da Faculdade de Ciências 
Aplicadas da UNICAMP, a Integra tem como missão impactar a sociedade por meio do 
desenvolvimento de líderes empreendedores e projetos de excelência com o auxílio do Movimento 
Empresa Júnior e sua rede de conexão e conhecimento. Para isso, conta com o respaldo técnico e 
teórico de mestres e doutores da melhor universidade da américa latina 

Com sua sede em Limeira - SP, tem em seu histórico um leque de projetos de sucesso 
tanto a pequenas e médias empresas como, por exemplo, o plano de negócios para a JRichie, plano 
de PCP para a Brasmed e o plano de divulgação para GPrado, quanto para grandes organizações, 
como a companhia aérea TAM, Maxxion Wheels, a Santa Casa de Limeira e a Associação dos 
Produtores Agrícolas de Limeira (APAL). Nos últimos anos, a Integra executa projetos sob uma 
metodologia de constante validação, buscando assim aperfeiçoar o serviço entregue. 

A capacitação dos membros ocorre por meio de treinamentos concedidos por empresas 
parceiras, consideradas referências em áreas fundamentais para o desenvolvimento do portfólio da 
organização, como a The Boston Consulting Group (BCG),  Project Management Institute (PMI), 
Companhia de Talentos e Visagio. As parcerias contribuem com o engajamento dos integrantes, de 
forma a manter o alto padrão de qualidade e profissionalismo. Além disso, conta com parcerias 
institucionais que potencializam a imagem da marca como a Associação Comercial e Industrial de 
Limeira(ACIL) e o Centro de Indústrias do Estado de São Paulo(CIESP). A empresa conta também 
com o apoio da Prefeitura Municipal de Limeira e da Câmara de Vereadores de Limeira. 

A empresa tem como visão se tornar uma consultoria estratégica referência no mercado de 
Limeira e região com estrutura e cultura consolidadas. Visto isso, a Integra busca desempenhar um 
papel importante no crescimento do comércio e da indústria regional e da vida profissional dos 
integrantes, com seus serviços. 
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I. OBJETIVO 

Dado a importância da realidade da indústria local à Integra, o Edital Prêmio Empresário 
Parceiro tem o intuito de contemplar uma empresa da região com um projeto de consultoria 
singular e de excelência, relacionado a um de seus 18 itens de portifólio, divididos em Marketing, 
Finanças, Estratégia, Produção e Qualidade: 
   

  
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Marketing 

• Análise e estudo de 
Mercado 

• Plano de Marketing 
• Plano de divulgação  
• Gestão da marca 

Estratégico  • Plano de negócios 
• Planejamento 

estratégico 

 
Financeiro  

• Estruturação Financeira 
• Análise de custos e 

despesas 
• Análise econômica 

Inscrição    
 

 
 
 

Produção 

• Logística 
• Planejamento do 

controle da produção 
• Análise ergonômica 

do trabalho 
• Arranjo físico 
• Práticas de produção 

enxuta 

 
 

Qualidade 

• Mapeamento de 
processos 

• Controle de qualidade 
• Indicadores de 

desempenho 
• Programa 5S 
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II.REGULAMENTO 
2.1. O número mínimo de empresas para que ocorra a premiação é de 10 inscritos. 

2.2. Responsabilidade da Empresa 

● Estabelecer um representante da empresa, responsável pela comunicação com a Integra (caso haja 
necessidade de mudança, informar a Integra); 

● Disponibilidade para futuras visitas de briefing 

● Fornecer informações verídicas e imprescindíveis, solicitadas pela Integra. 

2.3. Condições para Inscrição 

● Preencher as informações obrigatórias do formulário de inscrição; 

● Preencher o formulário de inscrição dentro do prazo pré-estabelecido;  

● Ler e concordar com os termos do Edital.  

● Entender a capacidade máxima de projetos da Integra, com isso é de entendimento do cliente o 
fato de que o início do projeto é seria negociado com a empresa participante. 

2.4. Desclassificação da Empresa 
● Não fornecer qualquer informação solicitada pela Integra; 

● Fornecer uma informação fraudulenta; 

● Não responder ao contato da Integra seja ele por qualquer meio de comunicação fornecido no 
formulário de inscrição. 

        2.5. Premiação 
● O primeiro colocado(Ouro) será contemplado com um desconto de 50% no valor total do projeto e; 
● O segundo colocado(Prata) será premiado com 40% de desconto; 
● O terceiro colocado(Bronze) será premiado com 35% de desconto 

● Os associados da ACIL terão direito a mais 10% de desconto; 
● Caso o número mínimo de empresas inscritas não seja atingido, o desconto de 10% em um 

eventual projeto será mantido para TODAS as empresas inscritas; 
● Os descontos oferecidos às empresas e ao segundo lugar têm validade de 18 meses a partir da 

divulgação do Resultado Final. 
2.6. Responsabilidade da Integra 

● Oferecer uma consultoria aplicável a realidade da empresa a partir das informações fornecidas pela 
mesma; 
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● Escolher o item de portfólio, dentre os oferecidos neste edital, que mais se adequará as 
necessidades da empresa; 

● Manter o sigilo dos dados e informações que a empresa deverá fornecer para a realização da 
consultoria; 

● Definir a duração e data de início do projeto a ser oferecido à empresa vencedora, diante da 
disponibilidade de recursos e complexidade do mesmo; 

● Cumprir com os prazos definidos no cronograma do projeto; 
● Comunicar eventuais mudanças no cronograma. 

 
III. INSCRIÇÃO 
 

A inscrição será gratuita e deverá ser realizada por meio de um formulário online, após a 
confirmação do regulamento. Para se inscrever, serão necessárias as seguintes informações: 

 
3.1. Dados do representante da empresa 

● Nome completo, CPF, RG, celular e e-mail. 
  
 
     3.2 Dados da Empresa  

● Nome da empresa, Razão social, CNPJ, e-mail institucional, telefone comercial, endereço, setor de 
atuação (produtos e serviços). 
 

3.3. Informações sobre Consultoria 
● Informar se já realizou algum tipo de consultoria; 
● Qual item do portfólio se enquadra na situação da sua empresa. 

 
IV. MÉTODO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
 

As empresas participantes serão avaliados segundo um sistema de pontos de 0 a 4 em cada 
um dos seguintes itens, em ordem de prioridade para casos de empate: 

 
 4.1. Viabilidade do Projeto 
 

Os critérios de viabilidade dependerão do cenário atual da Integra durante o período de 
avaliação e a banca irá avaliar os seguintes itens: 

● Cenário de disponibilidade de mão de obra da Integra; 
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● Conhecimento sobre o serviço necessário ao cliente; 
● Dificuldade, duração e custo do projeto a ser realizado. 

 
4.2. Impacto na Empresa 
 
A banca irá avaliar o quanto a consultoria trará de impacto para a empresa através dos 

seguintes itens: 
● Benefícios a serem oferecidos a empresa; 
● Potencial da empresa; 
● Impacto relativo ao tamanho da empresa. 

 
4.3. Impacto na Integra 
 
A partir do cenário apresentado pela empresa a banca avaliadora julgará o quanto a Integra 

se beneficiará do projeto realizado de acordo com os seguintes critérios: 
● Desenvolvimento dos membros da Integra, 
● Conhecimento agregado à Integra; 
● Nível de desafio apresentado pelo projeto. 

 
Periode de Seleção   

 
 
 
 
 
 
 

Periode de Seleção   

Divulgação do 
Resultado Final  

 

Periode de Seleção   

Divulgação do Resultado Final   

Divulgação do Resultado Final   
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