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1. OBJETIVO:

A Campanha de Incentivo às Vendas, denominada “VITRINE DE PRÊMIOS FETRABRAS” 
tem como objetivo incentivar as vendas dos projetos de adesão e odontológico 
das entidades Fetrabras e Sintracesp 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 “VITRINE DE PRÊMIOS FETRABRAS” terá seu início 
a partir da vigência Novembro/2021 encerrando-se na vigência de Dezembro/2021.

1.2 Participação:

Serão considerados participantes todos os vendedores cadastrados junto à Nunes 
& Grossi que venderem no período da campanha os projetos Fetrabras e Sintracesp 
exclusivamente das praças de atuação: Baixada Santista, São Paulo e Passos(MG).

2. PREMIAÇÃO:

2.1 Características da Premiação:

A premiação da campanha “VITRINE DE PRÊMIOS FETRABRAS” consiste em diversos 
prêmios que podem ser atualizados ao longo da campanha.

• Pack de cerveja - 4 pontos
• Vale presente R$50,00 - 6 pontos
• Caixa de som bluetooth simples - 6 pontos 
• Power bank - 7 pontos
• Fone bluetooth - 8 pontos
• Relógio inteligente - 10 pontos
• Mixer - 11 pontos
• Churrasqueira - 15 pontos
• Aspirador de pó -  20 pontos
• Forno elétrico - 50 pontos
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3. MECÂNICA DA CAMPANHA:

A campanha é baseada no acúmulo de pontos referente a cada vida vendida e 
confirmada das entidades Fetrabras e Sintracesp junto à Nunes & Grossi que podem 
ser trocados pelos prêmios dispostos na vitrine.

Cada vida vendida e confirmada tem o valor de 1 ponto.

Os pontos acumulados poderão ser trocados por prêmios através do site oficial da 
campanha https://nunesegrossi.com.br/vitrinedepremios

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

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

4.2 O(a) participante precisa estar com seu cadastro ativo no sistema da Nunes & 
Grossi para pontuar na campanha.

4.3 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.

4.4 Todas as premiações são pessoais e intransferíveis.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

5.1 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.

5.2 As premiações da “VITRINE DE PRÊMIOS FETRABRAS” poderão ser trocadas ao 
longo da campanha com aviso prévio aos participantes.

5.3 Todos os participantes da campanha autorizam a Nunes & Grossi a utilizar suas 
imagens e vídeos para fins de divulgação (tanto presente quanto futura);

5.4 Durante o Período da Campanha, será realizada uma apuração mensal das 
propostas implantadas pela equipe comercial da Nunes & Grossi;

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

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

IRREGULARIDADES:

• Vendas irregulares;

• Formação de grupo (junção de dois ou mais vendedores que juntem 
sua produção para que um se torne elegível, obtendo vantagem sobre os 
demais).

• Cadastramento de todas as vendas realizadas durante o período da 
campanha no nome e/ou CPF dos executivos e donos de corretoras 
parceiros.

5.7. 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.

6. 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, pendências e 
litígios oriundos deste Regulamento.

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:

CANAL DE APOIO AO CORRETOR

13 99151.3592 13 3281.0102 
apoioaocorretor@nunesegrossi.com.br

www.nunesegrossi.com.br/apoio-corretor

Nunes & Grossi Benefícios

https://www.nunesegrossi.com.br/apoio-corretor/
mailto:apoioaocorretor%40nunesegrossi.com.br?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5513991513592
https://www.nunesegrossi.com.br/
https://www.instagram.com/nunesegrossibeneficios/
https://www.facebook.com/nunesegrossibeneficios/
https://www.linkedin.com/company/nunes-&-grossi/
https://www.nunesegrossi.com.br/apoio-corretor

