
 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

A Rádio Real FM e a R2 Consultoria têm o prazer de anunciar o prêmio Destaque Real 2021. O 

Prêmio tem como objetivo valorizar o comércio ouro-pretano, através de pesquisa popular, de 

acordo com a área de atuação de cada estabelecimento. 

A pesquisa de opinião pública será realizada pela R2 Consultoria, empresa registrada no CNPJ 

sob o n° 34.903.538/0001-28, entre os dias 13 de setembro a 1º de outubro de 2021, em Ouro 

Preto Sede. 

No início da entrevista, o entrevistador, devidamente identificado, se apresentará e, tendo aval 

do entrevistado, dará início à entrevista. O entrevistador apresentará aos entrevistados as 

categorias pesquisadas e o entrevistado responderá, espontaneamente, somente um 

estabelecimento para cada categoria. 

1. Todos os entrevistadores da R2 Consultoria estarão devidamente identificados com 

crachá da empresa e deverão apresenta-lo no início da entrevista. 

2. Serão entrevistadas 400 pessoas, residentes de Ouro Preto, acima de 16 anos, levando 

em conta a densidade populacional, sexo, faixa etária, escolaridade e renda. 

3. Todo participante da pesquisa responderá ao questionário de forma anônima, sem 

qualquer necessidade de divulgação de nome, documentos e contatos.  

4. Qualquer registro seja foto, vídeo e/ou entrevista só será divulgado mediante 

autorização do entrevistado. 

5. Somente estabelecimentos com CNPJ ativos em Ouro Preto-MG serão computados no 

resultado final da pesquisa.  

6. Respostas em branco, ou em estabelecimentos inexistentes não serão computadas.  

7. Os resultados serão calculados levando em consideração apenas os votos válidos. 

8. A divulgação do resultado final da pesquisa será no dia 9 de novembro em live e ao vivo 

na programação da Rádio Real FM. 

9. O primeiro lugar de cada categoria receberá um troféu ofertado pela Real FM e pela R2 

Consultoria.  

10. Não será cobrado nenhum valor para o recebimento do troféu. 

11. A entrega dos prêmios será combinada posteriormente entre a coordenação do prêmio 

e o estabelecimento premiado. 

12. O resultado da pesquisa será publicado na íntegra, no site e nas redes sociais da rádio 

após o anúncio dos vencedores. 

13. A categoria Melhor Vendedor(a)/Atendente de Ouro Preto será realizada a votação on-

line, através do site da rádio Real.  

14. Até o dia 6 de setembro de 2021 poderão ser apresentadas novas categorias que serão 

pesquisadas. 

 

 



 

 

 

 

 

15. As categorias, aprovadas até o dia 24 de agosto pela Real FM e pela R2 Consultoria, são 

as seguintes:  

o Academia 

o Açougue 

o Atendimento presencial 

o Atendimento virtual/Delivery 

o Autoescola 

o Bar (Boteco) 

o Borracharia 

o Buffet 

o Carpintaria 

o Chocolateria 

o Choperia 

o Clínica de emagrecimento 

o Clínica de Estética 

o Clínica de Fisioterapia 

o Clínica Médica 

o Concessionária  

o Curso pré-vestibular 

o Depósito de Gás/Água 

o Distribuidora de Cerveja 

o Drogaria/Farmácia 

o Escola de Idiomas 

o Escola Infantil  

o Escritório de Contabilidade 

o Funcional/ Cross Fit 

o Gráfica 

o Hamburgueria 

o Laboratório de análises clínicas 

o Lanchonete 

o Lava-jato 

o Locadora de automóvel 

o Loja de açaí 

o Loja de informática 

o Loja de material de construção 

o Loja de material esportivo 

o Lojas de móveis e eletrodomésticos 

o Lojas de roupas femininas 

o Lojas de roupas infantis 

o Lojas de roupas masculinas 

o Manicure/pedicure 



 

 

 

 

o Marmoraria  

o Melhor vendedor(a) 

o Motel 

o Oficina Mecânica 

o Operadora de internet 

o Ótica 

o Padaria 

o Papelaria 

o Perfumaria 

o Pet shop/Veterinário 

o Pilates 

o Pizzaria 

o Plano de Saúde 

o Posto de combustível 

o Restaurante 

o Sacolão 

o Salão de Beleza  

o Sapataria/Loja de calçados 

o Serralheria 

o Sorveteria 

o Supermercado 

o Vereador mais atuante 

o Vidraçaria 

16. A lista final será disponibilizada com 72h (setenta e duas horas) antes do início da 

pesquisa. 


