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1. OBJETIVO:

A Campanha de Incentivo às Vendas, denominada “VAI DAR PRAIA COM A N&G” 
tem como objetivo incentivar as vendas dos projetos de adesão e odontológi-
co comercializados pela NUNES & GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 
através da distribuição de prêmios aos corretores devidamente cadastrados.

1.1. Período da Campanha:

A campanha de incentivo às vendas “VAI DAR PRAIA COM A N&G” terá seu início 
a partir da vigência 01 do mês de fevereiro encerrando-se na vigência 20 do 
mês de outubro de 2021.

1.2. Participação:

Serão considerados participantes todas as plataformas, corretores, gerentes/
supervisores e administrativos devidamente cadastrados junto a Nunes & Grossi.

2. PREMIAÇÃO

2.1 CARACTERÍSTICA DA PREMIAÇÃO 

A premiação da campanha “Vai dar Praia com a N&G” consiste em 13 viagens 
para Resort All Inclusive no Nordeste (3 noites) com direito a 1 (um) acompa-
nhante + aéreo ida e volta + translado do aeroporto para o hotel ida e volta, no 
mês de novembro. Estas viagens serão divididas da seguinte forma:

• 3 (três) viagens para Resort All Inclusive no Nordeste - Para os vendedores 
melhores ranqueados por região, divididos entre:

-1 vendedor da região de São Paulo, ABC e interior de São Paulo.
-1 Vendedor da região da Baixada Santista.
-1 Vendedor da região de Brasília.

• 1 (uma) viagem, para Resort All Inclusive no Nordeste - Para o vendedor 
com a maior pontuação em vendas Odontológicas da campanha.

• 3 (três) viagens para Resort All Inclusive no Nordeste - Para os vendedores 
com mais pontos no ranking geral de vendas, divididos entre:

-1° colocado no ranking de vendas.
-2° colocado no ranking de vendas.
-3° colocado no ranking de vendas.
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• 3 (três) viagens para Resort All Inclusive no Nordeste - Através de sorteio 
entre todos os vendedores elegíveis ao fim da campanha que não forem 
contemplados no ranking de região e geral.

• 3 (três) viagens para Resort All Inclusive no Nordeste – Para nossos demais 
parceiros, divididos entre:

-Uma viagem para a plataforma campeã de vendas com maior pontuação 
durante a campanha.

-Uma viagem para supervisor/gerente sorteado entre as 3 (três) melhores 
plataformas no ranking geral de pontos.

- Uma viagem para um administrativo sorteado entre as 5 melhores platafor-
ma de vendas no ranking geral de pontos.

3. DINÂMICA GERAL

A campanha é baseada no acúmulo de pontos referente a cada vida vendida e 
confirmada junto à Nunes & Grossi, de acordo com a tabela a seguir. Dessa forma, 
existem regras distintas de elegibilidade para cada categoria de ranking ou sorteio 
dispostas nos itens 4 ao 5.

TABELA DE PONTOS POR VIDA CONFIRMADA

OPERADORA PONTOS

BLUEMED 5

GNDI 5

UNIMED SANTOS 5

BRADESCO 5

SANTA CASA DE SANTOS 4

DEMAIS OPERADORAS SAÚDE DF 3

DEMAIS OPERADORAS SAÚDE SP 2

OPERADORAS ODONTO 1
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4. MECÂNICA DA CAMPANHA - VENDEDORES:

4.1 REGRA DE ELEGIBILIDADE CORRETOR:

4.1.1 Regra de elegibilidade para participar do ranking:

Para ser elegível no ranking por região ou geral, o corretor deverá acumular 
durante o período da campanha o valor mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 
em vendas confirmadas. 

Para ser elegível no ranking de vendas odonto, o corretor deverá acumular 
durante o período da campanha o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
em vendas odonto confirmadas.

4.1.2 Regra de elegibilidade para participar do sorteio

Para ser elegível no sorteio, o corretor deverá acumular durante o período da 
campanha o valor mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em vendas confir-
madas e não serem contemplados no Ranking por Região (item 4.3.1), Ranking 
Odonto (4.3.2) ou no Ranking Geral (item 4.3.3).

Além disso, suas vendas devem atingir a confirmação mínima de 85% (Oitenta 
e cinco por cento), sempre tomando como base a primeira mensalidade paga 
pelos novos clientes;

4.2 MECÂNICA DA PREMIAÇÃO (CORRETOR)

4.3.1 RANKING REGIÃO:

Serão premiados os 3 (três) corretores com o maior acúmulo de pontos por 
região, de acordo com tabela do regulamento (item 3), conforme abaixo:

• 1ª LUGAR:  SÃO PAULO/ ABC /INTERIOR (Pontos Saúde + Odonto)
• 1ª LUGAR: BAIXADA SANTISTA (Pontos Saúde + Odonto)
• 1ª LUGAR: BRASÍLIA (Pontos Saúde + Odonto)

4.3.2 RANKING ODONTO:

Será premiado o vendedor com a maior pontuação em vendas Odontológicas 
da campanha, de acordo com tabela do regulamento (item 3), conforme abaixo:

• 1ª LUGAR: ODONTO GERAL (Apenas pontos Odonto)
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4.3.3 RANKING GERAL:

Serão premiados 3 (três) corretores com o maior acúmulo de pontos na cam-
panha, de acordo com tabela do regulamento (item 3), conforme abaixo:

• 1º ao 3º LUGAR no ranking geral de vendas.

Os vendedores contemplados no ranking por região (item 4.3.1) e ranking 
odonto (item 4.3.2) não poderão participar deste Ranking Geral.

4.3 MECÂNICA DO SORTEIO (CORRETOR):

A cada 10 pontos acumulados, de acordo com tabela do regulamento (item 3), 
o vendedor elegível (Item 4.1.2) terá direito a 1 cupom para o sorteio da viagem.

Serão premiados através do sorteio 3 (três) corretores elegíveis e que não es-
tejam contemplados no Ranking por Região (item 4.3.1), Ranking Odonto (item 
4.3.2) ou no Ranking Geral (item 4.3.3).

5. MECÂNICA DA CAMPANHA - DEMAIS PARCEIROS:

Serão disponibilizadas 3 (três) viagens, sendo elas divididas entre:

• PLATAFORMA CAMPEÃ DE VENDAS
• GERENTE/SUPERVISOR
• ADMINISTRATIVO

5.1.  CRITÉRIO DE ESCOLHA DA PREMIAÇÃO PARA OS DEMAIS PARCEIROS

5.1.1 PLATAFORMA CAMPEÃ

A plataforma campeã de vendas com maior pontuação durante a campanha 
será contemplada com uma viagem que poderá ser utilizada por qualquer 
funcionário da corretora, seja executivo, administrativo, supervisor, gerente 
ou corretor, não podendo se estender a terceiros fora do círculo corporativo 
indicado, com exceção do acompanhante da viagem. 

5.1.2 - SUPERVISOR/GERENTE

Será realizado um único sorteio entre as 3 (três) corretoras parceiras com 
o maior número de pontos acumulados durante a campanha. A premiação 
é destinada apenas a 1 (um) supervisor/gerente da plataforma sorteada que 
deverá ser indicado pela mesma, sendo um prêmio pessoal e intransferível.
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5.1.3 - ADMINISTRATIVO

Será realizado um único sorteio entre as 5 (cinco) corretoras parceiras com 
o maior número de pontos acumulados durante a campanha. A premiação é 
destinada apenas a 1 (um) administrativo da plataforma sorteada que deverá 
ser indicado pela mesma, sendo um prêmio pessoal e intransferível.

6. DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES:

A divulgação dos ganhadores por ranking e a realização dos sorteios da campanha 
“Vai dar Praia com a NG” acontecerão em um evento especial transmitido ao vivo 
via internet com data, horário e local a serem definidos e informados com mais de-
talhes posteriormente pela N&G nos seus canais habituais de comunicação.

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

7.1 A participação nesta promoção é facultativa e implica na aceitação total e 
irrestrita de todas as condições deste regulamento;

7.2 As premiações não são cumulativas, portanto, os participantes não poderão 
concorrer em mais de uma categoria conforme as condições descritas no item 
4 e 5 do regulamento.

7.3 A corretora (CNPJ) precisa estar com seu cadastro ativo no sistema da Nunes 
& Grossi para participar;

7.4 Para efeito de pontuação ou elegibilidade, só serão consideradas aquelas 
propostas que estiverem confirmadas e corretamente preenchidas de acordo 
com as normas de comercialização estabelecidas pela Nunes & Grossi.

7.5 Todas as premiações são pessoais e intransferíveis.

7.6 Como critério de desempate de pontuação nos rankings da campanha, será 
considerado o valor acumulado de vendas no período da campanha.

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

8.1 A Nunes & Grossi reserva o direito de alterar as pontuações por vida dos 
produtos em caráter promocional dentro do período da Campanha com prévio 
aviso aos participantes e sem alteração dos pontos já acumulados.

8.2 Todos os participantes da campanha autorizam a Nunes & Grossi a utilizar 
suas imagens e vídeos para fins de divulgação (tanto presente quanto futura);
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8.3 Durante o Período da Campanha, será realizada uma apuração mensal das 
propostas implantadas pela equipe comercial da Nunes & Grossi;

8.4 Casos excepcionais ou divergentes do presente regulamento serão avalia-
dos por uma comissão formada pelos membros da área comercial da Nunes & 
Grossi – com as decisões da equipe sendo definitivas e irrecorríveis;

8.5 Caso seja constatada alguma irregularidade conforme descrita abaixo, o 
vendedor responsável será imediatamente desclassificado:

Irregularidades:

• Vendas irregulares ou contrato preenchido somente para atingir a meta;
• Formação de grupo (junção de dois ou mais vendedores que juntem sua pro-

dução para que um se torne elegível, obtendo vantagem sobre os demais) para 
que seja atingido o número mínimo elegível para participar da premiação;

• Cadastramento de toda a produção durante o período da campanha no 
nome e/ou cpf dos executivos e donos de corretoras parceiros.

8.6. As dúvidas dos Participantes desta Campanha deverão ser encaminhadas 
ao Departamento Comercial da Nunes & Grossi através dos seguintes contatos:

• E-mail: apoioaocorretor@nunesegrossi.com.br 
• Telefone: (13) 3281-0102
• WhatsApp: (13) 9915-13592.

9. FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Santos-SP, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir as dúvidas, pen-
dências e litígios oriundos deste Regulamento.
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ADITIVO 

Temos novidades para você pontuar ainda mais!

Confira as novas operadoras que fazem parte da tabela de pontuação por vida 
confirmada:

TABELA DE PONTOS POR VIDA CONFIRMADA

OPERADORA PONTOS

MEDICAL HEALTH 4

IDEAL SAÚDE 4

CLASSES LABORIOSAS 3

                                       

 Aditivo válido até o final da campanha!


