REGULAMENTO

PRÊMIO DA QUALIDADE IQA 2022
1. O Prêmio

O Prêmio da Qualidade IQA é uma criação do Instituto da Qualidade Automotiva
em conjunto com a Comissão da Qualidade Anfavea e Sindipeças. Surgiu da
necessidade de valorizar profissionais e equipes, analisando processos de
qualidade da cadeia automotiva.
2. Objetivos

Com o intuito de valorizar os profissionais, as equipes e compartilhar boas
práticas da Qualidade com toda a cadeia produtiva automotiva, o Prêmio da
Qualidade mantém o foco na excelência da aplicação da metodologia e nas
pessoas que fazem parte do processo. A premiação reconhece quem agrega
ainda mais valor à indústria automotiva nacional e que com soluções
inovadoras, transformam e impactam positivamente o setor.
3. Participação

Poderão inscrever-se ao prêmio profissionais ligados às empresas da cadeia
automotiva.
. Categorias
. O Prêmio da Qualidade IQA será divido em duas categorias:
•

Qualidade nos Processos Produtivos

O objetivo é reconhecer os melhores projetos quanto aos resultados obtidos na
otimização de sistemas de produção e aperfeiçoamento dos níveis qualitativos
na cadeia produtiva.
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•

Qualidade na Inovação e Novas Tecnologias

O objetivo é reconhecer os melhores projetos segundo o grau de disrupção e o
respectivo impacto da aplicação de novas tecnologias na qualidade e satisfação
dos clientes.
4. Como Participar

. As inscrições estarão abertas de 09 de maio de 2022 até 04 de agosto de
2022.
Etapas:
1 – Inscrição através do site: www.iqa.org.br, com preenchimento dos dados
cadastrais.
2 – Inclusão dos dados do projeto, upload do arquivo, podendo ser nas
extensões: pdf, excel, word, ppt. Haverá um campo opcional para inserir link
de vídeo.
5. Banca Avaliadora

A banca avaliadora será composta por representantes de cada entidade abaixo:
ANFAVEA
• SINDIPEÇAS
• IQA
.
•

6. Avaliação

. Só serão avaliados os trabalhos dos profissionais que efetivamente
encaminharam o arquivo do projeto e dentro do prazo de inscrição.
A avaliação será dividida em duas etapas:
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Etapa 1: avaliação de todos os projetos pela banca 1, que terá como resultado
10 projetos finalistas, para cada categoria.
Etapa 2: os 10 projetos finalistas serão convidados para uma apresentação online para a banca 2, que terá como resultado os 3 primeiros colocados.
Os 10 projetos finalistas serão informados com 7 dias de antecedência para o
envio da apresentação.
6.2 Critérios de avaliação

.
Os critérios de avaliação serão:

1
2
3
4
5
6
7

ITENS AVALIADOS
A proposta do projeto é inovadora ou de otimização. A proposta também
PROPOSTA
remete a projetos sustentáveis.
GANHOS
O projeto garante ganhos mensuráveis, através de ações sustentáveis, em
(QUALIDADE /
qualidade para a organização. Há ganhos de eficiência, com impacto em
EFICIÊNCIA)
custos, novos negócios.
METODOLOGIAS E
A metodologia e as ferramentas utilizadas foram adequadas à proposta do
FERRAMENTAS
projeto. Aplicação sistemática das ferramentas.
A satisfação do cliente foi atendida ou superada. O foco do cliente foi
IMPACTO NO CLIENTE
considerado. Riscos potenciais foram prevenidos, não afetando o cliente.
As ações definidas são sustentáveis e lições aprendidas são utilizadas e/ou
LIÇÕES APRENDIDAS
distribuídas de forma sistemática.
O Projeto apresenta uma disruptura positiva em relação às práticas
GRAU DE INOVAÇÃO
tradicionais do Mercado. Apresenta viabilidade de aplicação ou foi
(exclusivo para
Qualidade na Inovação e efetivamente lançado no mercado, com ou sem proteção de propriedade
Novas Tecnologias)
intelectual.
Forma da apresentação do pro
APRESENTAÇÃO
Tempo: 12 minutos (apenas etapa 2)
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6.3 Premiação

Os três melhores trabalhos de cada categoria serão premiados.
Primeiro lugar: receberá um treinamento de até 32h do IQA + um manual IQA
+ troféu Prêmio da Qualidade IQA 2022.
Segundo lugar receberá um treinamento de até 24h do IQA + um manual IQA +
troféu Prêmio da Qualidade IQA 2022.
Terceiro lugar receberá um treinamento de até 16h do IQA + troféu Prêmio da
Qualidade IQA 2022.
6.4 Cerimônia de premiação

A cerimônia da premiação será realizada no dia 20 de setembro de 2022, em
conjunto com um dos maiores eventos da Qualidade, o Fórum IQA.
7. Disposições finais

.
Esclarecimentos sobre este regulamento e etapas da premiação deverão ser
solicitados pelo e-mail: premiodaqualidade@iqa.org.br
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