Contribuição Associativa 2019
Responsabilidade social com o desenvolvimento do Estado
Intercâmbio com empresas de ponta
Logomarca Membro IPEG
Descontos

Faixas

Organizações com receita operacional bruta
anual em 2018

1
2
3
4
5

até R$ 400 mil.
superior a R$ 400 mil até R$ 1 milhão
superior a R$ 1 milhão até R$ 4 milhões.
superior a R$ 4 milhões até R$ 8 milhões.
superior a R$ 8 milhões até R$ 15 milhões.

Valor da
contribuição
anual
R$ 900,00
R$ 1.200,00
R$ 1.800,00
R$ 3.000,00
R$ 4.800,00

6

superior a R$ 15 milhões até R$ 25 milhões.

R$ 6.200,00

7

superior a R$ 25 milhões até R$ 50 milhões.

R$ 8.600,00

8

superior a R$ 50 milhões.

R$ 10.000,00

9

organizações compostas por várias unidades de negócio
superior a R$ 50 milhões.

R$ 12.600,00

Benefícios do Associado
•
•

•
•

•
•
•
•

Participação ativa no movimento brasileiro pela melhoria da competitividade das
organizações no Estado de São Paulo.
Demonstração de pioneirismo, liderança e responsabilidade social perante a comunidade,
na promoção de uma melhor qualidade de vida para os paulistas. Uso da marca “Membro
IPEG” em seu site e material promocional.
Descontos de 20% nos produtos do IPEG, principalmente na Jornada da Excelência e
candidatura ao PPQG - Prêmio Paulista de Excelência da Gestão.
Descontos de 20% nos cursos de formação de examinadores, capacitando os executivos
em sistemas de gestão de Classe Mundial, e em todos os outros cursos disponíveis pelo
IPEG.
Participação exclusiva dos eventos de intercâmbio com candidatas e associados, com
ampliação da rede de contatos, com troca de experiências sobre gestão avançada.
Aproximação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de São Paulo.
Participação na Administração do IPEG, como membro da Diretoria eleita em Assembleia
de Sócios, ampliando a rede de contatos e demonstrando liderança no meio empresarial.
Nossos produtos e serviços são integrados para agregar valor à gestão de seus associados.

