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Vem aí o Prêmio Empreendedor de Sucesso 2008
A iniciativa contempla empresas nas categorias Inovação, Oportunidade e
Crescimento
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Estão abertas até 15 de agosto as inscrições para o
'Prêmio Empreendedor de Sucesso 2008'. Basta acessar
o site www.empreendedordesucesso.com.br. Esta é a
segunda edição do prêmio, uma parceria da revista
Pequenas Empresas & Grandes Negócios com o Centro
de Empreendedorismo de Novos Negócios da Fundação
Getulio Vargas (GVcenn).
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Nosso objetivo é estimular o empreendedorismo,
premiando iniciativas que podem inspirar outros
candidatos a empreendedores. São três as categorias:
Inovação, Oportunidade e Crescimento, cada uma com um ganhador. A empresa
que apresentar o melhor desempenho nas três categorias será a vencedora do
prêmio principal, o de Empreendedor de Sucesso 2008.
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A Arizona ganhou o
prêmio e a capa de
dezembro

Bruna Buerger, diretora
de novos negócios da
Tecnoblu

Márcio Veríssimo, Vera
Fernando Peixoto, da
Abdo e Fabiana
Pixeon
Goldstein, da MZ Consult

No ano passado, quem levou o título foi a Arizona, de São Paulo, uma empresa
que nasceu como gráfica e hoje atua também na área de serviços digitais. Na
categoria Inovação venceu a Tecnoblu, de Blumenau (SC), fabricante de etiquetas
personalizadas e cheias de estilo. A MZ Consult, prestadora de serviços na área
de relações com investidores, de São Paulo, ganhou na categoria Crescimento. E
a microempresa Pixeon, desenvolvedora de software da área médica, de
Florianópolis (SC), levou a melhor na categoria Oportunidade.
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Na edição 2007 também foi dado o
prêmio hors-concours à Opto, de São
Carlos (SP), que desenvolve produtos
associando tecnologia óptica à
eletrônica. Todas as finalistas tiveram
suas histórias retratadas na revista e
as campeãs ainda participaram de um
debate na Semana de
Empreendedorismo da FGV.
Podem participar do prêmio negócios
constituídos há no mínimo três anos.

Os irmãos Alexandre e Marcus Hadade, da Arizona, e
Cynthia de Almeida, da Editora Globo
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As empresas selecionadas passarão por um processo de entrevistas com a equipe
da revista e professores da FGV. Desse processo resultarão as dez finalistas. Ao
longo do mês de outubro, os leitores poderão votar, via internet, naquele que
consideram o melhor empreendedor. A definição dos vencedores será feita por
um júri técnico e levará em conta a votação on-line, que terá um peso de 25% na
escolha dos premiados.
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