
O prêmio nacional que reconhece a excelência na
Consultoria de Organização

2023



PRÊMIO CONSTANTINUS BRASIL
O IBCO – Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, com o intuito de
valorizar o trabalho realizando pelos seus filiados e o de todos os consultores e
consultorias do nosso pais, lança o Prêmio Constantinus Brasil aos melhores
projetos de consultoria do ano.

Homologado pelos organizadores do CONSTANTINUS INTERNATIONAL AWARD,
emulando as suas regras e procedimentos, o Prêmio Constantinus Brasil classifica
os ganhadores para participar do Constantinus International Award em 2023.

Representando os consultores e consultorias nacionais desde 1968, o IBCO, por
meio deste Prêmio, enaltece não apenas a consultoria e os consultores
responsáveis pelos projetos premiados, mas também destaca os empresários que,
ao depositar a confiança no consultor escolhido, demonstram seu esforço
permanente para contribuir com a sociedade, promovendo a geração de riqueza e o
progresso socioeconômico da sua população.
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PRÊMIO CONSTANTINUS BRASIL
Em 2014 o Brasil já deu evidência da capacidade e qualidade dos consultores
nacionais ao ver o projeto apresentado pela PM Analysis, membro do IBCO,
premiado com a Medalha de Prata no Constantinus International Award.

Com a organização do Prêmio Constantinus Brasil, o IBCO avança na sua missão
de apresentar ao mundo empresarial Brasileiro a demonstração da qualidade da
consultoria de organização nacional, fornecendo um palco, para dar destaque, por
meio de fatos, resultados e o testemunho do cliente, àqueles que apresentam
desempenho de excelência nesta profissão.

Esperamos desta forma inspirar outros a trilhar o mesmo caminho, permitindo-se
comparar-se com os melhores profissionais do mundo e demonstrar-se capazes de
estar no mesmo patamar que a melhor consultoria de organização internacional.
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PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

Serão aceitos projetos iniciados e finalizados entre 1º de agosto de 2021 e 31 de
Dezembro de 2022. As inscrições serão aceitas até 14 de abril de 2023.

Os projetos devem ser submetidos pelo consultor / consultoria com sede no Brasil,  
membros ou não do IBCO, e devem contar com a anuência formal do cliente em  
expor o projeto e os seus resultados.

Os consultores / consultorias não associadas ao IBCO deverão declarar  
formalmente que a sua atuação se dá em plena conformidade com o Código de  
Ética do IBCO http://ibco.org.br/estatuto-e-codigo-de-etica-ibco/ .

Consultores / consultorias que sejam membros da Diretoria do IBCO ou dos seus  
Núcleos Regionais, assim como Conselheiros e membros do Comitê do Prêmio  
Constantinus Brasil, não poderão participar.
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A avaliação dos projetos segue os seguintes critérios:

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

Categoria Descrição
Performance Comercial Impacto nas receitas/lucros, melhorias de processo, melhorias de produtividade, eficáciade

mudanças organizacionais

Vantagem Estratégica Impacto no desempenho de mercado, inovação, melhorias no desenvolvimento e na  
qualificação da organização e dos seus recursos humanos

Qualidade da consultoria
/ solução

Criatividade dos métodos e soluções propostos, satisfação do cliente, satisfação de outros
stakeholders e parceiros que tenham participado e a dos seus colaboradores, qualidade da
documentação, gestão da mudança e gestão do projeto

Eficiência
Relação preço/performance, controle de custos, velocidade da execução, consequências  
de longo prazo, condição para replicar as soluções, organização e qualidade da  
colaboração nacional e/ou internacional

Geral Criação e manutenção de empregos, efeitos na economia regional / nacional, conformidade  
com programas de desenvolvimento, etc.

Cada categoria possui um peso de 20% na avaliação final.
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Cada Diretor Regional do IBCO apontará dois jurados. A Diretoria Nacional do IBCO
apontará 3 jurados.

Os jurados deverão ser consultores ou empresários de reconhecida e ilibada  
atuação no mundo dos negócios da região que eles representam. Não há qualquer  
restrição quanto a que sejam filiados ou não ao IBCO.

Todos os jurados avaliarão todos os projetos inscritos. Nenhum jurado avaliará  
projetos elaborados por consultores / consultorias cuja inscrição tenha sido indicada  
pela Diretor Regional que apontou tal jurado.

Caberá ao Comitê do Prêmio Constantinus Brasil verificar a lisura e o cumprimento
às regras, assim como a adesão dos participantes ao Código de Ética do IBCO e à
concordância explícita dos respectivos clientes.

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
AVALIADORES
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PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
ESCOPO DOS PROJETOS

• Administração geral / Gestão geralde  
empresas

• Estratégia e Planejamento Estratégico
• Gestão da Mudança - Change Management
• Recursos Humanos
• Marketing e Vendas
• Finanças e Contabilidade
• Gestão industrial
• Gestão operacional e logística
• Sistemas de Gestão da Qualidade
• Sistemas de Gestão e Sustentabilidade  

Ambiental
• Sistemas de Gestão de Riscos
• Sistemas de Gestão de Sistemas de

Informação

• Suporte e aconselhamento para novos  
empreendimentos e planos sucessórios

• Estudos de viabilidade, Valuation e due diligence
• Fusões eAquisições
• Reorganização empresarial e recuperação  

judicial; gestão de crises
• Desenvolvimento Organizacional e Cultura  

corporativa
• Desenvolvimento e gestão de sistemas de

compliance
• Digitalização de operações e implementaçãode

sistemas informatizados de back-office, front  
office e suporte a operações
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O valor da inscrição será de R$ 900,00 por projeto. Associados do IBCO na data da  
inscrição com as suas anuidades em dia terão 50% de desconto e pagarão R$ 450,00  
por projeto.

Na hora da inscrição lhe serão apresentados os meios de pagamento. Confirmado o  
pagamento, o inscrito receberá um login e senha que lhe dará acesso ao formulário  
onde deverá responder as questões que identificam o consultor / consultoria, o  
respectivo cliente e a descrição de cada quesito a ser avaliado.

Caso o projeto seja classificado ao Constantinus International Award, será requisito  
obrigatório que o consultor esteja filiado ao IBCO até a data da inscrição (Abril de 2021).

Para pagar a inscrição acesse o link para Sócio ou Não Sócio.

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
INSCRIÇÃO
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https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=99SJDFADN6V7Y


PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
TEMPLATE DA DESCRIÇÃO DO PROJETO

Pergunta Descrição # Caracteres

Nome do Projeto Por favor, forneça um nome/título para o projeto. Este nome/título identifica claramente seu projeto e é atribuído  
à sua entrada automaticamente. Este título também será usado para o seu projeto empublicações. 150

Data Início do Projeto 500
Data finalização do projeto O projeto deve ter sido concluído entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de julho de2020. 500

Pessoa responsável pelo projeto /
gerente do projeto Quem foi o responsável pelo projeto na sua organização? 400

Descrição das atividades docliente
Por favor, forneça detalhes sobre o seu cliente. Se executou ou projetou seu projeto para vários clientes,
selecione apenas um. Certifique-se de que o cliente concordou expressamente com a descrição que está
submetendo.

400

Descrição do Projeto (curta)
Por favor, forneça um sumário do projeto da forma em que o descreveria para um comunicado de imprensa (no
máximo 1000 caracteres, incluindo espaços). Este texto será o único a ser usado para fins de publicação. Suas
respostas às perguntas subsequentes serão disponibilizadas apenas ao júri e não serãopublicadas.

1000

Descrição do Projeto Descreva seu projeto da forma mais clara e concisa possível com base em critérios tais como ponto de partida,  
objetivos, natureza do problema, estratégia, implementação, impacto,resultados. 3000

Aumento receitas / lucro Descreva os ganhos financeiros - aumento de receitas ou lucro - que este projeto gerou para o cliente (incluindo  
na indicação de período em que se verificou tal resultado). 400

Melhorias de produtividade e  
eficiência

· Melhorias Organizacionais
· Melhorias de Processos
· Treinamento de Colaboradores

400
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PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
TEMPLATE DA DESCRIÇÃO DO PROJETO

Pergunta Descrição # Caracteres

Benefícios ao cliente comparados  
com os oferecidos por concorrentes  
da consultoria

De que forma a solução proposta pela consultoria oferece ao seu cliente benefícios maiores do que as propostas  
feitas pelos seus concorrentes? 400

Responsabilidade Social e impactos  
de longo prazo sobre a economia e  
a sociedade

· Criação e manutenção de empregos
·Que outros impactos e benefícios adicionais foram comprovados além daqueles identificados como sendo o  
objetivo principal do projeto?

400

Melhorias na capacidade de  
inovação Que resultados específicos poderiam ser alcançados para o seu cliente, decorrentes deste projeto, e como? 400

Fortalecimento da posiçãode  
mercado

· Garantir a manutenção de mercados existentes
·Este projeto permitiu que seu cliente explorasse novos mercados, canais de distribuição ou grupos-alvo? Em  
caso afirmativo, quais?
· Lançamento de novos produtos no mercado

400

Satisfação / aceitação

· Até que ponto o projeto e seus resultados foram reconhecidos pelocliente?
· Resultados previstos versus resultados reais
· Avaliação / percepção de custo-benefício do cliente
· Viabilidade e velocidade de implementação
· Sustentabilidade para o cliente
·Liste três coisas relacionadas com a execução do projeto que você faria diferente agora com o conhecimento  
adquirido.
· Prêmios internacionais e nacionais
· Patrocínios

400
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PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
TEMPLATE DA DESCRIÇÃO DO PROJETO

Pergunta Descrição # Caracteres

Documentação do Projeto O Projeto foi executado em comfrmidade com a ISO20700? Explique os motivos. Descreva como o projeto foi  
documentado(preparação, inteligibilidade, uso, disseminação) 400

Gestão do Projeto Descreva a estrutura de governança do projeto acordada com o cliente e os seus princípiosbásicos. 400

Política de comunicação
Descreva os mecanismos e políticas de comunicação acordadas com o cliente. Como envolveu e se comunicou  
com colaboradores do cliente, seus fornecedores, seus próprios clientes, sócios, e outros stakeholders.
Descreva os papéis e resposabilidades de cada um.

400

Gestão deda Qualidade e Gestão  
de Riscos

Descreva as políticas e os métodos empregados e acordados com o cliente; descreva os processos de  
identificação e gestão de riscos; descreva os mecanismos de controle do cronograma, de resultados e de  
comportamento ético. Descreva os relatórios e as medidas revistas caso fossem detectados desvios de conduta.

400

Política de Responsabilidade Social Descreva as medidas e políticas de responsabilidade social acordadas com o ciente, caso tenha havido. Caso  
contrário, explique os motivos. 400

Política de Higiene e Segurança no  
Trabalho

Descreva as medidas e políticas abrangendo Higiene e Segurança no Trabalho acordadas com o ciente, caso  
tenha havido. Caso contrário, explique os motivos. 400

Enquadramento legal e regulatório O projeto exigiu levar em consideração alguma lei, norma ou rgulamentação específica? Descreva tais  
circunstâncias. Caso contrário, explique por que não fi necessário. 400

Garantias O projeto prevê algum tipo de garantia ao cliente ? Descreva as mesmas e como as levou em consideração para
a execução do projeto. Caso contrário, explique por que não. 400

Proteção de dados e  
confidencialidade

A proteção dos dados do cliente e a confidencialidade da informação foram levados em consideração para a  
execução do projeto? Como fez a gestão deste requisito? Caso contrário, explique por que não o levou em  
consideração.

400

Proteção da propriedade intelectual
A proteção à propriedae intelectual do cliente e as suas infrmaões foram levados em consideração para a  
execução do projeto? Como fez a gestão deste requisito? Caso contrário, explique por que não o levou em  
consideração.

400

Duração / custos Duração do projeto em dias de trabalho efetivo e/ou custos de consultoria em Reais 400
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PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
TEMPLATE DA DESCRIÇÃO DO PROJETO

Pergunta Descrição # Caracteres
Valor tornado acessível para a  
comunidade

Que aspectos do projeto/desenvolvimento tornaram-se de livre aceso à comunidade em geral? Caso não  
existam, explique por que não. 400

Impactos na sociedade Criação e manutenção de empregos; efeitos para a economia local, regional, nacional e/ou internacional;  
compatibilidade com programas de desenvolvimento local ou regional. Outros benefícios regionais. 400

Lições aprendidas
Caso pudesse voltar no tempo, o que é que você faria diferente? Quais as lições que a execução do projeto  
deixou? Quais foram os fatores críticos percebidos para a execução deste projeto? Que partes deste projeto  
você acredita que poderão ser replicadas em outros projetos seus nofuturo?

400

Suas Informações
Empresa: 150
Pessoa de Contato: 150
Cargo da Pessoa de Contato: 150
Endereço: 150
CEP, Cidade: 150
País: 150
Telefone: 150
E-Mail: 150
Homepage: 150
No. of funcionários: 150
No de freelancers: 150
Receitas Anuais (R$): 150
Descrição da empresa: 400
Cargo do gerente do projeto: 150
Telefone de contato: 150
E-Mail: 150
Outros: 150
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PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
TEMPLATE DA DESCRIÇÃO DO PROJETO

Informações do cliente

Empresa: 150

Pessoa de Contato: 150

Cargo da Pessoa de Contato: 150

Endereço: 150

CEP, Cidade: 150

País: 150

Telefone: 150

E-Mail: 150

Homepage: 150

No. of funcionários: 150

No de freelancers: 150

Outros: 150
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Os prêmios são concedidos ao consultor e ao cliente. Segundo e terceiro lugar
ganham medalha de prata.

Todos os inscritos ganham certificado de participação e serão relacionados no site e  
no material de divulgação do Prêmio Constantinus Brasil a partir da cerimônia de  
premiação.

Premiação regional não é seletiva. Os 3 melhores de cada região na pontuação  
geral ganham medalha.

PREMIAÇÃO
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PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  
PREMIAÇÃO

Posição Nacional

1° Lugar Medalha de Ouro  Nacional
Troféu + Certificado

2° Lugar
Medalha de Prata  Nacional  Certificado

3° Lugar

4° a n°... Certificado de Participação
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A Cerimônia de Premiação será organizada pelo IBCO e pelo Comitê do Prêmio
Constantinus Brasil.

A Cerimônia, que ocorrerá no dia 2 de Junho de 2023, será on-line. Os 
participantes  deverão se inscrever gratuitamente através da página do Prêmio 
Constantinus  Brasil no site do IBCO.

Os patrocinadores terão oportunidade de apresentar sua marca e relação com o  
prêmio, de acordo com a cota de patrocínio escolhida. O Chairman do ICMCI fará  
um breve discurso em vídeo legendado em português.

Serão então apresentados inicialmente os ganhadores Regionais e finalmente os
ganhadores nacionais. Clientes e consultores / consultoria terão oportunidade de
comentar sobre a sua participação e premiação.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
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Será dada oportunidade de apresentação de um vídeo ou discurso de até 5 minutos
sobre os projetos finalistas.

A imprensa será convidada a participar e a fazer a cobertura da cerimônia. O  
Comitê do Prêmio Constantinus Brasil fará durante todo o período de inscrição e  
apuração diversos releases de imprensa sobre o Prêmio e sobre a cerimônia.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
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IMAGENS DAS CERIMÔNIAS DE PREMIAÇÃO 2021 & 2022
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LINKS ÚTEIS
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PÁGINA DO CONSTANTINUS BRASIL

VÍDEO DA CERIMÔNIA DE 2021 AO VIVO | COMLEGENDAS
VÍDEO DA CERIMÔNIA DE 2022 AO VIVO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PAGAMENTO MEMBRO | NÃO MEMBRO 

PÁGINA DO ICMCI

PÁGINA DO CONSTANTINUS INTERNATIONAL

E-MAILS: ibco@ibco.org.br | adriano.asimoes@ibco.org.br

http://ibco.org.br/premio-constantinus-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=VtQs2HD7uZY&t=2203s
https://www.youtube.com/watch?v=NzmNCKznkAQ&t=1377s
https://www.youtube.com/watch?v=-2bFI_RWFEg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE9CG18lr2-4GD985X_NAaca9cFVSO_ASeKZb2KX0zoWxldA/viewform
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=KL8VGP7DZNNHQ
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=99SJDFADN6V7Y
https://www.cmc-global.org/
https://www.constantinus-international.com/introduction/
mailto:IBCO@IBCO.ORG.BR
mailto:adriano.asimoes@ibco.org.br


Certificado de homologação do Prêmio Brasileiro pelo  
Comitê do Constantinus International Award
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