
 
FAQ Troféu Sesi 2021: 
 
Quais empresas podem participar do Troféu Sesi? 
Empresas contribuintes do Sistema Fiep. 
 
A empresa pode participar apenas da etapa Sesi? 
Não. A empresa precisa estar certificada com o Great Place to Work  (GPTW), com nota acima 
de 70, para depois estar elegível a participar da etapa Sesi. 
 
Qual o custo para participar do Troféu Sesi? 
A etapa Sesi não tem nenhum custo.  
Já o custo das inscrições para a  etapa GPTW, irá variar de acordo com o número de 
colaboradores e o tipo de plano escolhido no site do GPTW:  https://gptw.com.br/  
A empresa também pode fazer contato pelo e-mail regionalparana@gptwbrasil.com.br ou pelo 
telefone (41) 99117-9146. 
O valor será pago pelas industrias participantes, diretamente ao GPTW. 
 
Como as empresas serão categorizadas? 
A categorização segue o padrão do GPTW, de acordo com o número de colaboradores: 

• Micro: 10 a 29 colaboradores;  

• Pequena: 30 a 99 colaboradores;  

• Média: 100 a 999  colaboradores; 

• Grande: acima 1.000 colaboradores. 
 
Quanto tempo a empresa tem para responder ao questionário etapa Sesi? 
15 dias a partir do envio do link por e-mail. 
 
A partir de que nota a empresa está certificada na etapa Sesi? 
Assim como na etapa GPTW, a partir da nota 70, a empresa já está certificada na etapa Sesi. 
 
Como será a nota final do Troféu Sesi? 
É o resultado da média da nota da etapa GPTW e da nota etapa Sesi. 
 
Como se dará a premiação no Troféu Sesi? 
As empresas participantes que se destacarem, serão reconhecidas em um evento para esse 
fim, no qual o Sesi concederá o TROFÉU SESI para as três melhores colocadas por categoria: 
micro e pequeno, médio e grande porte. 
 
Em que dia acontecerá o evento de premiação do Troféu Sesi? 
Ocorrerá ao final do primeiro trimestre de 2022. 
 
Onde a empresa pode utilizar o selo do Troféu Sesi? 
Nas assinaturas de e-mail, no site e nas redes sociais da empresa, também em materiais 
promocionais da empresa, exceto na venda de produtos e serviços. 
 
Por quanto tempo a empresa pode utilizar o Selo do Troféu Sesi? 
No período de um ano a contar da data de entrega. 
 
No questionário etapa Sesi, terei que expor números da minha empresa? 

https://gptw.com.br/
mailto:regionalparana@gptwbrasil.com.br


 
Não, nenhum número será solicitado. Além disso o questionário é confidencial e somente será 
utilizado pelo Sesi para emissão do relatório de cada empresa. 


