PROGRAMA PARCEIRO VC | PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. O que é o Prêmio Parceiro VC?
Programa de Reconhecimento de Fornecedores Votorantim Cimentos.
2. Quais os objetivos deste prêmio?
O objetivo da premiação é reconhecer os fornecedores com participação
relevante e recorrente, visando alavancar o desempenho dos fornecedores,
identificar oportunidades de melhorias e aumentar a aliança, proximidade e
confiabilidade.
3. Quem são os fornecedores elegíveis para a premiação?
Os fornecedores elencados abaixo concorrerão automaticamente a premiação:
Fornecedores que prestam serviços contínuos, contemplados nas seguintes
categorias:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Empilhadeira
Limpeza e manutenção predial
Limpeza Industrial
Manutenção mecânica
Mineração e Movimentação interna
Portaria e Vigilância
Refeitório
Transporte de Passageiros
Manutenção Elétrica
Manutenção de ar condicionado
Demolição Refratamento
Andaimes

Fornecedores selecionados que fornecem materiais nas seguintes categorias
consideradas como críticas:
●
●
●
●
●
●

Refratários
Sobressalentes
Fundidos
Rodantes
MRO
Mecânicos

Todos os Fornecedores de Insumos relacionados ao fornecimento de produtos e
subprodutos críticos a qualidade do produto final:

●
●
●
●
●
●

Sacaria
Areia
Cal
Aditivos
Explosivos
Corretivos

4. É necessário se inscrever para concorrer a Premiação?
Não, todos os fornecedores elencados nas categorias mencionadas acima,
concorrerão automaticamente a premiação, sem a necessidade de efetuar
inscrição.
5. Quais os critérios da avaliação?
Fornecedores de Serviços:
Serão avaliados pelos seguintes Indicadores e a nota final será composta pela
média dos 2 resultados:
•
Índice de Desempenho
•
Índice de Performance
Fornecedores de Insumos:
Serão avaliados pelos seguintes Indicadores e a nota final será composta pela
média dos 2 resultados:
•
Índice de Desempenho
•
Índice de Performance
Fornecedores de Materiais:
Serão avaliados pelo seguinte Indicador:
•
Índice de Performance

6. Quem poderá se inscrever para participar da premiação “Melhores
Projetos”?
Todos os fornecedores homologados pela Votorantim Cimentos, poderão
participar da indicação dos projetos de Inovação e Sustentabilidade, bastando
efetuar a inscrição no prazo estipulado.

7. Para participar da premiação “Melhores Projetos”, a iniciativa pode
estar em andamento?
Sim. O projeto pode estar em andamento, tendo uma data prevista para a
conclusão
8. Projetos vencedores em edições anteriores podem participar?
Não. Apenas novos projetos poderão participar.
9. Posso participar com mais de um projeto?
Sim, poderá fazer a inscrição de quantos projetos quiser
10. Qual o prazo para as inscrições?
Inscrições serão aceitas até dia 31/01/2021.
11. Como realizar a inscrição?
Através do link disponibilizado aos fornecedores.
12. Posso enviar as evidências por e-mail?
Não. Todos os materiais devem ser enviados através do formulário de Inscrição
13. Como vou saber que a minha inscrição foi realizada com sucesso?
Após efetuar a inscrição, o fornecedor receberá um e-mail com a confirmação
da inscrição.
14. Caso tenha outras dúvidas, como posso saná-las?
Poderá entrar em contato pelo e-mail suprimentos@vcimentos.com.
15. Poderão ser feitas alterações na Inscrição?
Uma vez enviado o projeto não poderão ser feitas alterações. Caso envie o
projeto com algum erro, encaminha-lo novamente e avisar-nos para
descartarmos o projeto anterior.
16. Como é realizada a Seleção dos Projetos vencedores?
O comitê formado por membros da Votorantim Cimentos fará a validação de
todos os projetos inscritos e selecionará os melhores. 1 Projeto de Inovação e
1 Projeto de Sustentabilidade.
17. O que acontece na Etapa de Premiação?
Os fornecedores que enviaram os Projetos vencedores, serão comunicados e

convidados para a premiação que será realizada em evento específico,
oferecido pela Votorantim Cimentos, em data e local a serem definidos.
18. Qual o prêmio aos vencedores?
Os fornecedores vencedores receberão um troféu de premiação e uma
certificação emitida pela Votorantim Cimentos.

