
Venda mais, bata a meta e concorra a 
prêmios em dinheiro e uma viagem incrível.

Consulte o regulamento completo em 
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COM O SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, 
SUAS VENDAS SE TRANSFORMAM 

EM PRÊMIOS!

De 01/09 a 30/11/2021

www.saocristovao.com.br/campanha-2021

CAMPANHA DE INCENTIVO



CAMPANHA DE INCENTIVO

REGULAMENTO DA CAMPANHA DE INCENTIVO  

“NO MOVIMENTO DAS VENDAS” 

 
AA Campanha Promocional “NO MOVIMENTO DAS VENDAS” é promovida pela ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E 
FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 60.975.174/0001-00, bem como registrada junto à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS sob o nº 31.421-8 e classificada como Operadora Filantrópica, com sede à Rua Américo Ventura 
nº 123, Mooca, São Paulo/SP, doravante designada SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE. 

1. OBJETIVO 

11.1. O objetivo da campanha de incentivo “NO MOVIMENTO DAS VENDAS” é impulsionar a comercialização dos 
planos de saúde e odontológicos do SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE pelas Plataformas de Vendas e Corretores 
cadastrados e que estejam com código ativo, na forma do item “6. Mecânica da Campanha”. 

2. VIGÊNCIA DA CAMPANHA 

2.1. A campanha de incentivo “NO MOVIMENTO DAS VENDAS” terá duração de 03 (três) meses, ou seja, as 
propostas devem ser cadastradas na SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE no período de 01/09/2021 até 30/11/2021 (data final 
para apresentação de toda a documentação exigida e assinatura do contrato). 

2.2. A divulgação do 2.2. A divulgação do resultado final será realizada entre 16/01 a 31/01/2022. 

3. ABRANGÊNCIA 

3.1. A campanha de incentivo “NO MOVIMENTO DAS VENDAS” contempla vidas vendidas e implantadas, observado 
o disposto no item 6.7, com a contratação de novos Planos de Saúde Individual/Familiar e Coletivo Empresarial - 
PME (de 02 a 99 vidas), de quaisquer das linhas de produtos da SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, realizadas em território 
nacional no prazo estabelecido no item “2. Vigência da Campanha”, desde que comercializados pelo canal de vendas 
digital. 

4. QUEM PODERÁ 4. QUEM PODERÁ PARTICIPAR 

4.1. São elegíveis todas as Plataformas de Vendas e Corretores Pessoa Física que estejam devidamente cadastrados 
e que estejam com seus códigos ativos e sem impedimento junto a SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, desde que atendam 
aos critérios de participação previstos no item “6. Mecânica da Campanha” abaixo.

4.2.4.2. A Plataforma de vendas e/ou Corretor Pessoa Física participante que vierem a ter o seu código 
cancelado/bloqueado/suspenso durante o período de vigência da campanha, conforme item “2. Vigência da 
Campanha”, terá a sua participação excluída automaticamente da campanha de incentivo “NO MOVIMENTO DAS 
VENDAS”.  



5. DIREITO AUTORAL E DIREITO DE IMAGEM 

55.1. A Plataforma de vendas e/ou Corretor Pessoa Física participante concorda, desde já, em caráter irrevogável, em 
ceder, de forma irrevogável e irretratável, seus nomes, imagem e som de voz, para fins de divulgação da Campanha, 
sem qualquer ônus a SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, para utilização em toda e qualquer mídia (foto, áudio, vídeo, 
impresso, meios digitais, internet, celular, jornais e revistas, cartazes, folhetos, filmes, spots, peças publicitárias e 
e-mail), mas não se limitando a esses, pelo prazo de 01 (ano) contado da data de término da campanha, em todo o 
território nacional. 

5.2.5.2. A SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE se compromete, no exercício de seus direitos e deveres, em razão do presente 
regulamento, a cumprir toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados 
pessoais, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o 
Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto nº 
8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), e demais normas setoriais ou 
gerais sobre o tema, se comprometendo a tratar apenas os dados mencionados e/ou nas formas dispostas neste 
instrumento. 

6. MECÂNICA 6. MECÂNICA DA CAMPANHA: 

6.1. A participação na campanha de incentivo “NO MOVIMENTO DAS VENDAS” é facultativa e não caracterizará 
vínculo empregatício com a SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE. 

6.2. Para ser elegível a participar da campanha, as Plataformas de Vendas deverão atingir, durante o período de 
vigência da campanha, na forma do item “2. Vigência da Campanha”, no mínimo 300 (trezentas) vidas vendidas, 
bem como: 

a. devem possuir cadastro/código ativo na SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE; e 

bb. estarem validamente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF.

6.3. Para ser elegível a participar da campanha, os Corretores Pessoa Física deverá atingir, durante o período de 
vigência da campanha, na forma do item “2. Vigência da Campanha”, no mínimo 20 (vinte) vidas vendidas, bem 
como sejam: 

a. maiores de 18 anos; 

b. residentes e domiciliados no Brasil; 

c. validamente inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF; e 

d.d. cadastro/código ativo na SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE. 

6.4. Ao se tornar elegível para a campanha de incentivo “NO MOVIMENTO DAS VENDAS”, a Plataforma de Vendas 
e os Corretores Pessoa Física concordam em cumprir todas as condições do presente Regulamento, sob pena de 
não cumprindo ser excluído dos resultados, bem como autoriza a SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE a efetuar a coleta e o 
armazenamento dos dados pessoais, além do registro de suas ações, para o fim específico de quantificar sua 
participação na referida campanha de vendas. 

6.5.6.5. A campanha de incentivo “NO MOVIMENTO DAS VENDAS” é válida exclusivamente para vendas realizadas 
pelo canal de vendas digital: “https://saocristovao.hcommerce.com.br”. Qualquer outra modalidade de 
comercialização (venda física) não será contabilizada para participação na campanha.

6.6. Todos os produtos da SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE disponíveis para comercialização através do canal de vendas 
digital, na forma do item “3. Abrangência”, serão computados para fins de participação da campanha de vendas. 
 

 



Exemplo 2:

Exemplo 1:

 6.7. Serão computadas as vendas realizadas no período da campanha disposta no item “2. Vigência da Campanha”, 
porém a apuração da quantidade de vidas, para fins de ranqueamento, ocorrerá somente após o pagamento da 1ª 
parcela via boleto oficial da SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE encaminhado ao endereço (físico ou digital) do responsável 
financeiro. 

6.8. A quantidade de vidas comercializadas em determinada proposta será computada no CPF do Corretor Pessoa 
Física e no CNPJ da Plataforma de Vendas constante no Contrato/Proposta assinado pelo Beneficiário ou Pessoa 
Jurídica Contratante. 

6.6.9. DO RANQUEAMENTO 

6.9.1. Os participantes da Campanha de Incentivo autorizam a divulgação de seus nomes para os fins do citado 
evento e das suas atividades relacionadas. Caso a Plataforma de Vendas e/ou quaisquer Corretores Pessoa Física 
não queiram que seu nome seja divulgado, deverá ser encaminhado um e-mail com a solicitação, juntamente com 
seu nome completo e CPF, para o seguinte endereço eletrônico movimentodasvendas@saocristovao.com.br. 

6.9.2. Para cada vida que adquire um dos produtos da SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, na forma do item “3. Abrangência”, 
será considerado UM ponto no ranqueamento. 

Bônus:Bônus: a venda do produto na modalidade COMBO (contratação conjunta do plano de saúde e plano odontológico) 
SERÁ CONSIDERADO DOIS PONTOS para fins de ranqueamento. 

6.9.3. O ranking será atualizado semanalmente e estará disposto no sítio eletrônico da SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, no 
seguinte endereço https://www.saocristovao.com.br/campanha-2021/ 

6.9.4. Somente na hipótese de haver Corretores Pessoa Física com nomes homônimos (iguais), será divulgado 
apenas os últimos quatro dígitos do CPF para fins de identificação precisa do Corretor Pessoa Física.

6.6.9.5. Ocorrendo empate entre duas ou mais Plataformas de Vendas ou dois ou mais Corretores Pessoa Física em 
número de vidas/pontos no período da campanha de vendas, na forma do item “2. Vigência da Campanha”, o critério 
de desempate será o maior crescimento percentual de vidas cadastradas comparado com os três meses anteriores 
a campanha. 

 



6.10. DAS PREMIAÇÕES  

6.10.1. Dos valores das premiações descritas nos itens 6.10.2 e 6.10.3 não estão descontados os impostos legais, 
conforme dispõe a legislação tributária vigente, os quais serão descontados e estarão discriminados em documento 
próprio da SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE e entregue ao premiado. 

66.10.1.1. De acordo com o Decreto nº 9.580/2018 que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a 
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, deve ser retido na fonte sobre o 
pagamento de corretagens e premiações devidos aos Corretores Pessoa Física, o valor devido a título de Imposto de 
Renda, seguindo a tabela progressiva divulgada pela Receita Federal,  que vai de 7,5% a 27,5%, de acordo com os 
parâmetros constantes na última versão divulgada pela Receita Federal. 

66.10.1.2. O pagamento da premiação para Pessoa Jurídica (CNPJ) ocorrerá mediante  emissão e envio da nota fiscal 
do respectivo valor de premiação a que faz jus para a SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE. 

6.10.2. Serão premiadas as 05 (cinco) primeiras Plataformas de Vendas com o maior número de vidas 
cadastradas/vendidas e implantadas do item “2. Vigência da Campanha”, atendidas as especificidades do item “6. 
Mecânica da Campanha” e o disposto no item 6.7, da seguinte forma: 

 

6.10.2.1. Cada uma das 05 (cinco) Plataformas de Vendas premiadas também serão premiadas com um final de 
semana no Recanto São Cristóvão em Campos do Jordão/SP. 

6.10.2.2. Terá direito ao final de semana em Campos do Jordão apenas 01 (um) responsável de cada uma das 
Plataformas de Vendas, com direito a levar 01 (um) acompanhante de sua escolha, independentemente da idade. 

6.10.2.3. Também terá direito ao final de semana em Campos do Jordão 01 (um) supervisor de cada uma das 
Plataformas de Vendas, com direito a levar 01 (um) acompanhante de sua escolha, independentemente da idade. 

66.10.3. Serão premiados os 30 (trinta) primeiros Corretores Pessoa Física com o maior número de vidas 
cadastradas/confirmadas do item “2. Vigência da Campanha”, atendidas as especificidades do item “6. Mecânica da 
Campanha”, da seguinte forma: 

 : 

 



6.10.3.1. Cada um dos 30 (trinta) primeiros Corretores Pessoa Física também serão premiados com um final de 
semana no Recanto São Cristóvão em Campos do Jordão, com direito a levar 01 (um) acompanhante de sua escolha, 
independentemente da idade. 

6.11. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

66.11.1. Serão imediatamente desclassificados da campanha de incentivo “NO MOVIMENTO DAS VENDAS” a 
Plataforma de Vendas e/ou Corretores Pessoa Física que não atendam ou que violem as disposições deste 
regulamento.

6.11.2. Também haverá a perda do direito à pontuação e premiação, a Plataforma de Vendas e/ou Corretores Pessoa 
Física que se enquadrem em uma das seguintes situações:  

i.i. Estejam comprovadamente envolvidos em casos de fraude ou sua tentativa, sem necessidade de notificação prévia 
pela SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, podendo, ainda, responder penal e civilmente por tais atos, inclusive pela prática de 
crime de falsidade ideológica ou documental. 

ii. Tenham sido responsáveis pela intermediação de algum contrato fora dos padrões de comercialização e das 
normativas de vendas da SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE. 

iii. Tenham intermediado contratos em que não tenha havido qualquer pagamento por parte do cliente, a contar do 
início de vigência. 

iiv. Tenham intermediado contratos em que haja omissão ou, ainda, informações errôneas e/ou inverídicas 
comprovadas acerca de dados e documentos societários e/ou pessoais dos clientes (pessoa jurídica e física), como 
endereço da sociedade, qualificação dos representantes legais da sociedade, idade, peso, condição de portador de 
doença ou lesão preexistente ao contrato ou sobre a condição de elegibilidade declarada entre os beneficiários e a 
empresa contratante. 

6.11.3. A ocorrência de qualquer uma das condutas elencadas, acima, será interpretada como conduta fraudulenta da 
Plataforma de Vendas e/ou Corretores Pessoa Física.

  : 



6.11.4. Os contratos celebrados por migração de carteira, repique de vendas e toda e qualquer venda não classificada 
para fins de remuneração junto a SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE serão passíveis de exclusão da Campanha. 

 
6.11.5. A exclusão da Plataforma de Vendas e/ou Corretores Pessoa Física, qualquer que tenha sido o motivo, não 
gera qualquer direito à restituição de valores ou indenização.

7. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESSA CAMPANHA 

a.a. Diretores e funcionários da SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, ainda que tal condição venha a ser extinta no decorrer da 
Campanha, por exemplo por rescisão de contrato de trabalho ou extinção de relação estatutária. 

b. Diretores e empregados de empresas e prestadoras de serviços envolvidas diretamente na Campanha, seja em sua 
elaboração, divulgação ou execução, e demais empresas que tenham participado da operacionalização da 
Campanha. 

c. Prestadores de serviços que mantenham contrato de prestação de serviço de Venda Direta ativo, ainda que tal 
condição venha a ser extinta no decorrer da Campanha.   

8. DISP8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Esta Campanha não implica em qualquer tipo de concurso, vale-brinde, sorteio ou operação assemelhada e 
independe de qualquer modalidade de sorte ou competição, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia 
estabelecida na Lei nº5.768/71 e do Decreto nº 70.951/72, beneficiando indistintamente a todos que cumprirem ao 
aqui disposto. 

8.2.8.2. Ao participar dessa Campanha, o Corretor Pessoa Física declara que forneceu, livremente, informações 
verdadeiras e corretas sobre si mesmo, as quais são passíveis de confirmação pela SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE, a seu 
exclusivo critério. Declara, ainda, que não utilizou qualquer artifício, como, mas não limitado a uso de informações de 
terceiros; uso de informações incorretas e/ou incompletas, que visem propositalmente burlar as regras de 
participação nesta promoção e que possam configurar crime de falsidade ideológica ou documental. 

8.3.8.3. A SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE poderá, a seu critério, modificar este Regulamento e as condições de participação 
na Campanha de vendas, bem como alterar ou cancelar a Campanha aqui descrita, a qualquer momento com ou sem  
prévio aviso.

8.4. A adesão à Campanha implica o conhecimento e a aceitação de todos os termos e as condições deste 
Regulamento. 

8.5. O presente Regulamento será divulgado e poderá ser acessado pelos interessados no seguinte endereço 
https://www.saocristovao.com.br/campanha-2021/ 

8.6. 8.6. As dúvidas da Plataforma de Vendas e/ou Corretores/Vendedores Pessoa Física relacionadas a essa Campanha 
deverão ser encaminhadas através do e-mail: movimentodasvendas@saocristovao.com.br, que será respondida em 
até 05 (cinco) dias úteis a partir do seu recebimento. 

8.7. Quaisquer situações não previstas neste regulamento, questões complementares ou de interpretações, será 
decidida por um comitê constituído pela SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE. 

8.8. A documentação da campanha, incluindo o regulamento e o ranking será guardado por 05 (cinco) anos, mesmo 
após a sua finalização.
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