
                                                                                                                                                                                                 

                                                         

Regulamento  
1. DO OBJETIVO 

Este Regulamento destina-se a definir as regras para a premiação dos 
colaboradores participantes das votações na 23ª Edição do Prêmio Consumidor 
Moderno. 
 

2. ABRANGÊNCIA 

Poderão participar todos os colaboradores das empresas: 

• HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA 
• CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA 
• ELIVEL AUTOMOTORES LTDA 
• PAULINVEL VEICULOS LTDA 
• S MOTORS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 
• YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 
• CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA 
• CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EPP 

   3. DA PARTICIPAÇÃO: 

    3.1 Regras gerais:  

 Para participar da votação é necessário acessar o site 
https://votacao.premiocm.com.br/, votar nas 3 categorias, sendo possível votar tanto 
por computador como celular. 

• CEO do ano: nesta categoria solicitamos seu voto em Márcio Renato Alfonso 
• Hall da Fama:  
• Empresa do ano: 

Após marcar os votos, preencha o formulário com seus dados pessoais. A tela 
com esse formulário preenchido deve ser printada para participação no sorteio, 
conforme ANEXO 01 (manter informação de data e horário nesse print). 

Ao clicar em enviar voto, aparecerá uma mensagem de confirmação de voto – A 
tela com essa informação deve ser printada -  conforme ANEXO 02, (manter 
informação de data e horário nesse print). 

 



                                                                                                                                                                                                 
 

3.2 Premiação 

3.2.1 Para participar da premiação será necessário acessar o site 
https://premios.caoa.com.br/, preencher os dados pessoais e fazer upload dos 
registros solicitados. (tela de cadastro e tela final da votação –  - conforme 
ANEXO 01 E ANEXO 02). Ao concluir o cadastro o colaborador garante 
participação na premiação. 
O site de votação permite votar várias vezes, no entanto somente 1 inscrição 
será computada para participar do sorteio. 

4. DO CRONOGRAMA 

Início da Votação Em andamento 
Fim da Votação 13 de junho de 2022 

 

5. PRÊMIOS 
5.1: Sorteio entre todos os colaboradores que se cadastraram após votação 

 
Sorteio entre os colaboradores 

1º Lugar 1 celular Sansung S21 
2º Lugar Echo dot 4 (Alexa) 
3º Lugar Fone sem fio JBL 
4º Lugar Fone sem fio JBL  

a. A pessoa sorteada precisa estar ativa em uma das empresas relacionadas na data do sorteio. 
b. Caso as regras do REGULAMENTO não tenham sido cumpridas o sorteado será desclassificado e um 

novo sorteio será feito. 
c. O sorteio será auditado para garantir que profissionais da agência envolvida nesta iniciativa não 

sejam contemplados 
d. Cada colaborador poderá fazer uma inscrição para participar do sorteio.  

 
 
 

6. SORTEIO 
O sorteio será realizado na entre os dias 20 a 24/06 e transmitido ao vivo, sendo 
auditado pela equipe de Auditoria Interna. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 
ANEXO 01 

 

 

ANEXO 02 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


