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PRÊMIO AUTOMAÇÃO - CATEGORIA CASES DE IMPRENSA 

REGULAMENTO 

 

1. DOS OBJETIVOS E CATEGORIAS DO PRÊMIO 

O PRÊMIO NA CATEGORIA IMPRENSA tem como objetivo premiar a matéria que for avaliada como a 

mais representativa, veiculada na imprensa nacional, com temas ligados aos objetivos da Associação 

Brasileira de Automação-GS1 Brasil, em levar melhoria para as cadeias de suprimentos por meio da 

padronização de identificação de produtos e temas como: padrões globais de automação, 

sincronização de dados, código de barras e radiofrequência, além de todas as questões referentes à 

importância da padronização e automação. O prêmio reconhece como imprensa legítima as mídias 

impressas, televisivas, radiofônicas e via internet (webjornalismo). 

 

2. DOS TEMAS 

O PRÊMIO NA CATEGORIA IMPRENSA premiará a matéria (ou série de reportagens e cadernos especiais) que 

objetivem as seguintes pautas relacionadas: 

 

o Aplicações e benefícios  

▪ Automação 

▪ Combate à falsificação 

▪ Rastreabilidade 

▪ Segurança do alimento 

▪ Segurança do paciente 

▪ Sustentabilidade 

▪ Visibilidade na cadeia de suprimentos 

▪ IOT (internet das Coisas) 

 

3. DAS CONDIÇÕES DA INSCRIÇÃO 

3.1. Poderão ser inscritas no PRÊMIO NA CATEGORIA IMPRENSA matérias e reportagens publicadas 

nos veículos de comunicação de jornalismo impresso, TV, rádio e webjornalismo, que forem 

veiculadas de 01/10/2017 a 10/09/2018. 

3.2. As matérias/reportagens deverão ser necessariamente editadas em português.  

3.3. O profissional deverá apresentar registro profissional reconhecido pelo MTB ou pela DRT. 
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3.4. Cada profissional poderá inscrever o máximo de 03 (três) trabalhos, sendo que uma mesma matéria só pode 

ser inscrita em uma categoria, no caso de cross media. Por exemplo, não será válida a inscrição de uma mesma 

matéria publicada em jornal diário e replicada no website do veículo. 

3.5. O período para inscrição é de 02/07/2018 a 17/09/2018 e pode ser realizada por e-mail.  Quando 

feita pelo correio, a data a ser considerada será a da postagem até 17/09/2018.  

3.6. Uma vez inscrito, o trabalho não poderá ser substituído por outro do mesmo veículo ou do mesmo autor.  

 

 

4. DOS FORMATOS DOS TRABALHOS  

Para envio por e-mail: 

01 (uma) cópia digitalizada do trabalho em arquivo .pdf, acompanhada da ficha de inscrição, devidamente 

preenchida e assinada pelo autor (escaneada) ou pelo representante da equipe, quando for este o caso Arquivos 

devem ser enviados para os dois endereços de e-mails premiacaoimprensa@gs1br.org e 

marcelodanil@dfreire.com.br  

 

Para envio pelos Correios 

As cópias dos trabalhos inscritos, acompanhadas da cópia do registro profissional de jornalista na CATEGORIA 

IMPRENSA do PRÊMIO deverão seguir os seguintes padrões: 

▪ 01 (uma) cópia digitalizada do trabalho em arquivo .pdf, acompanhada da ficha de inscrição, devidamente 

preenchida e assinada pelo autor (escaneada) ou pelo representante da equipe, quando for este o caso; ou 

▪ 01 (uma) cópia em papel, diretamente do original; ou  

▪ 01 (uma) cópia digitalizada em CD. 

Os trabalhos deverão ser encaminhados para a sede da GS1 Brasil, situada na Rua Henrique Monteiro, 79 – CEP 

05423-020 – São Paulo – SP, por correio ou pessoalmente. 

 

5. DA AUTORIA DOS TRABALHOS 

5.1. Em caso de dúvidas sobre autoria de matérias, vale o critério profissional da assinatura impressa. No caso de 

ausência desta, o autor fará acompanhar sua inscrição de carta do diretor de redação ou de quem de direito, 

reconhecendo a autoria do mesmo. 

 

5.2. Em caso de trabalho de equipe, na ficha devem constar os nomes dos autores, assim como o nome do 

representante da equipe a quem caberá receber o prêmio. Ou seja, ficará a critério da equipe definir qual dos autores 

receberá o prêmio em dinheiro e qual forma de dividi-lo. 
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5.3. Os autores serão responsáveis nos termos da lei pela observância dos direitos autorais relativos aos trabalhos 

inscritos no PRÊMIO NA CATEGORIA IMPRENSA, que refletirão a opinião de seus respectivos autores, não refletindo 

a opinião da GS1 Brasil, ficando a GS1 Brasil isenta de qualquer responsabilidade pela eventual violação dos direitos 

autorais por parte os inscritos no PRÊMIO. 

 

6. DA ESCOLHA DOS VENCEDORES PELA COMISSÃO JULGADORA 

6.1. A pré-seleção do material inscrito caberá à secretaria executiva do prêmio, a cargo da DFreire Comunicação, 

GS1 Brasil (área de Educação, Sustentabilidade, Negócios e Inovação) que qualificará os trabalhos de acordo com 

as determinações do regulamento, realizando triagem técnica. 

6.2. Os trabalhos serão, numa primeira fase, apreciados e julgados por uma comissão julgadora composta por 05 

representantes da DFreire Comunicação, a jornalista Cristine Pires e as áreas de Comunicação e Negócios da GS1 

Brasil. 

 

7. DA COMISSÃO JULGADORA 

7.1. A comissão julgadora será formada por jornalistas, profissionais da GS1 Brasil e formadores de opinião. 

7.2. Com base nas notas atribuídas de 0 a 10, será definido o vencedor. 

7.3. A avaliação dos trabalhos pela comissão julgadora será em Setembro de 2018, para a escolha dos 

vencedores do prêmio. 

 

8. DA PREMIAÇÃO 

8.1. A dotação será no valor de R$ 4.000,00 para o vencedor (01) 

8.2. O prêmio será pago em dinheiro, por meio de depósito em conta corrente cujo titular seja o vencedor.  

8.3. A entrega do prêmio será realizada em 07 de novembro de 2018, durante a solenidade do XXI Prêmio 

Automação. 

8.4. Os trabalhos inscritos poderão ser objeto de reprodução, no todo ou em parte, em iniciativas de 

responsabilidade dos organizadores do PRÊMIO, tais como peças institucionais, onde predomine o caráter 

informativo/cultural, com a finalidade de exaltar o trabalho jornalístico, independentemente de qualquer licença, 

remuneração ou pagamento ao seu autor ou autores. 

8.5 A GS1 Brasil poderá conferir uma homenagem a um jornalista pelo seu trabalho, como menção honrosa, por 

exemplo, independentemente do julgamento das matérias inscritas. 
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Sobre as inscrições: 

9.1 Podem se inscrever no prêmio jornalistas de todo o país que tenham o registro profissional do Ministério do 

Trabalho (MTB) e profissionais que possuam o registro DRT para o exercício de atividades jornalísticas. 

9.2 Não poderão participar fornecedores da GS1 Brasil. 

9.3 Há um limite de três (3) inscrições por profissional. 

 

Sobre a classificação dos trabalhos:  

9.4 O júri é soberano para decidir sobre casos omissos ao regulamento, e de sua decisão não caberá recurso. 

9.5 A publicação dos vencedores será feita pela GS1 Brasil em novembro de 2018, e terá como principal órgão de 

divulgação o website da GS1 Brasil e a DFreire Comunicação e Negócios. 

 

Calendário resumido da premiação: 

- Prazo final para inscrições: 17 de SETEMBRO de 2018. Podem concorrer matérias/reportagens veiculadas de 

01/10/2017 a 10/09/2018. 

- Etapa nacional de avaliação:  outubro de 2018. 

- Divulgação dos finalistas: outubro/novembro de 2018. 

- Festa de premiação nacional: 07 de novembro de 2018 (solenidade de entrega do XXI Prêmio Automação). 

 

Envio do formulário preenchido, dúvidas e demais questões referentes ao prêmio podem ser encaminhadas para os 

e-mails premiacaoimprensa@gs1br.org e marcelodanil@dfreire.com.br A versão online do regulamento está 

disponível no site www.gs1br.org/premiacaoimprensa. A GS1 Brasil será o principal canal de divulgação do prêmio. 
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