OS MAIS ADMIRADOS PROFISSIONAIS DE RIG
REGULAMENTO

O ANUÁRIO ORIGEM instituiu em 2019 uma votação anual para eleger os profissionais
mais admirados da área de Relações Institucionais e Governamentais (RIG) de acordo
com a indicação de seus pares.
Em 2020, o ANUÁRIO ORIGEM manterá essa votação e vai apontar os 20 profissionais
mais admirados da área de RIG. Podem ser indicados profissionais com atuação na
área de RIG em empresas de grande porte, consultorias especializadas (em atuação
há pelo menos 5 anos), escritórios de advocacia com área específica de RIG,
associações de classe de abrangência nacional e – inaugurando uma quinta nova
categoria no ANUÁRIO – instituições do terceiro setor.

A votação do ANUÁRIO ORIGEM será realizada durante o processo de pesquisa para a
edição 2020, realizado por meio de plataforma de pesquisa online. Nesse processo, os
profissionais de RIG qualificados para figurar no ANUÁRIO, segundo os critérios já
estabelecidos pela redação do ANUÁRIO ORIGEM (profissionais de nível hierárquico
gerencial ou acima em empresas, sócios de escritórios de advocacia, sócios e diretores
de consultorias especializadas, diretores e presidentes de associação de classe e
instituições do terceiro setor), poderão indicar os nomes que mais admiram. Cumprindo
os requisitos, a participação dos profissionais é livre e espontânea.
As votações estarão abertas pelo mesmo período em que a pesquisa estiver sendo
conduzida – de 09 de março até 07 de agosto de 2020. A votação será considerada
concluída no momento em que a pesquisa eletrônica for fechada no sistema de
pesquisa online utilizado pela redação.
Para a escolha dos 20 profissionais de RIG mais admirados em 2020, os participantes
qualificados da pesquisa serão convidados a indicar ATÉ TRÊS NOMES de profissionais
com atuação destacada na área de RIG em empresas, associações de classe, escritórios
de advocacia, associações de classe e instituições do terceiro setor. Os 20 mais
admirados serão aqueles que reunirem o maior número de indicações. Para estarem
aptos a figurar entre os MAIS ADMIRADOS PROFISSIONAIS DE RIG DO ANUÁRIO ORIGEM,
os nomes indicados devem cumprir com os mesmos critérios utilizados para qualificar
a participação na pesquisa (profissionais de nível hierárquico gerencial ou acima em
empresas, sócios de escritórios de advocacia, sócios e diretores de consultorias
especializadas, diretores e presidentes de associação de classe e instituições do
terceiro setor).
Os nomes dos profissionais mais admirados serão apresentados em ordem alfabética,
não existindo apresentação de ranking de posições entre eles. Em caso de empate, que
faça o número de indicados exceder o total de 20, será considerado como critério de
desempate o nome que tiver obtido o maior número de menções na primeira posição.
Persistindo o empate, será considerado aquele que tiver o maior número de menções
na segunda posição e, na eventualidade de o empate permanecer, na terceira posição.

O PROCESSO DE VOTAÇÃO E OS SEUS RESULTADOS SERÃO AUFERIDOS E
VALIDADOS POR UMA EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE.
OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO ANUÁRIO ORIGEM 2020 NÃO
PODERÃO VOTAR NOS SEUS PRÓPRIOS NOMES.

A redação do ANUÁRIO ORIGEM se reserva ao direito de não considerar os votos de
profissionais que não respeitem os critérios de qualificação para a pesquisa,
estabelecidos pela redação do anuário, assim como o de desconsiderar votos
concedidos para profissionais que não estejam dentro dos critérios de participação.
A base de contagem vai levar em conta o nome do profissional e não da organização
na qual atua. Portanto, se um profissional for mencionado por duas organizações
diferentes (a atual e a que eventualmente ele atuou), ambos os votos serão computados
para o profissional. Eventuais erros de grafia do nome (troca de letras, por exemplo),
não serão impeditivos para considerar o voto válido.
Os nomes indicados serão comunicados previamente pela organização do ANUÁRIO
ORIGEM e apresentados publicamente no evento de lançamento, no qual serão
homenageados.
Os participantes da votação são aqueles que responderem a versão completa do
questionário encaminhado e tenham sido validados para inclusão no Guia de
Profissionais do ANUÁRIO ORIGEM

DÚVIDAS?
Entre em contato:

+55 11 3259-2837

contato@anuarioorigem.com.br

