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VIII ENCONTRO DE PARCEIROS DA 
ASSUNÇÃO PROMOTORA -  

 
“Campanha de qualidade da operação” 

 
 

DADOS DA PROMOTORA: 
Grupo Assunção Promotora 

Av. Colares Moreira, n°01, Qd 02, Edifício Office Tower, 
salas 101 a 109. Jardim Renascença, 

São Luís / MA – CEP. 65075-441 
 
 

 
ART. 1°-DO OBJETIVO 
A Campanha Parceiros 2017 – VIII ENCONTRO DE PARCEIROS ASSUNÇÃO tem o objetivo de impulsionar as vendas dos 
produtos comercializados por esta empresa, bem como de proporcionar o reconhecimento dos nossos Parceiros.  
 
ART. 2°-DO PERÍODO 
A CAMPANHA TERÁ DURAÇÃO DE 10 MESES, INICIANDO EM 01 DE JANEIRO DE 2017 COM TÉRMINO PREVISTO PARA 31 DE 
OUTUBRO DE 2017, PODENDO A ASSUNÇÃO PROMOTORA PRORROGAR OU ANTECIPAR ESTE LAPSO TEMPORAL POR SUA 
LIVRE E MERA LIBERALIDADE, sem que isso implique novação, renúncia a direitos ou alteração de seus tempos e condições. 
 
ART. 3°- CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO E PONTUAÇÃO 
Poderão participar da Campanha Parceiros 2017 todos os Parceiros, cada um em seu respectivo grupo, desde que, ao 
tempo da apuração estejam cadastrados e ativos produzindo para o Grupo Assunção Promotora. 
 
3.1 DESCLASSIFICAÇÃO: Independente da pontuação auferida, não terá direito a qualquer tipo de premiação o Parceiro 
do Grupo Assunção Promotora, participante da Campanha que: 

1. Agir comprovadamente de forma irregular, fraudulenta ou de má-fé na comercialização dos produtos/serviços 
e/ou na participação da Campanha Comercial 2017. 

2. Possuir débitos vencidos e não negociados a mais de 45 dias com qualquer empresa do Grupo Assunção, salvo 
se houver expressa autorização da diretoria do grupo. 

3. A desclassificação será comunicada ao Parceiro do Grupo Assunção Promotora via e-mail, não cabendo qualquer 
tipo de recurso por parte dos participantes desclassificados. 

4. O Parceiro do Grupo Assunção Promotora desclassificado não poderá ser reinscrito na Campanha Comercial 
2017 e deixará de receber material promocional e de divulgação da mesma.  

5. Os nomes dos Parceiros desclassificados não serão divulgados ao público e demais 
participantes. 

6. O processo de desclassificação será validado e acompanhado pela Comissão da Campanha. 
Fazem parte da Comissão, o Diretor Executivo Sr. Romildo Assunção Silva, a Diretora Operacional Sra. 
Alessandra Bezerra Campiol, a Diretora Comercial Sra. Francilene Santos e o Diretor Administrativo 
Rafhael Bacellar.  
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3.2 CATEGORIAS 
Os parceiros serão divididos em 4 categorias: 

 Categoria 01 – Parceiros com produção de até 
R$ 500.000,00; 

 Categoria 02 – Parceiros com produção R$ 
501.000,00 a R$ 1.000.000,00; 

 Categoria 03 – Parceiros com produção de R$ 
1.001.000,00 a R$ 3.000.000,00. 

 Categorias 04 – Parceiros com produção acima 
de R$ 3.000.000,00. 

 
Os grupos serão formados no início da campanha com 
base no histórico de produção e/ou potencial de 
produção e não sofrerão alterações. Parceiros novos, que 
não possuírem histórico de produção, serão 
categorizados com base no seu potencial de produção 
informado pela equipe comercial. 
 
3.3 PONTUAÇÃO – MÉTRICAS 
Serão considerados os seguintes critérios de pontuação para definição dos parceiros vencedores nas suas respectivas 
categorias: 
QUESITO 1 – Maior percentual de valor base comissionável. Sendo considerada a produção líquida, ou seja, o valor total 
produzido, deduzindo todos os estornos. 
QUESITO 2 – Menor percentual de pendência na entrega do contrato físico. 
 
ART. 4°- CRITÉRIO DE PREMIAÇÃO 
A condição mínima necessária para que o Parceiro possa ter validado sua pontuação para participação na Campanha 
Parceiros 2017 – VIII ENCONTRO DE PARCEIROS ASSUNÇÃO, e posterior premiação, é estar devidamente cadastrado e ativo 
no Grupo Assunção Promotora.  
 
ART. 5° - PREMIAÇÃO 
Ao término da Campanha, serão concedidos prêmios de acordo com o ranking da pontuação válida alcançada, desde que 
validada a pontuação nos termos do Art. 3º e 4º.  
5.1 – PRÊMIOS 
1 – CATEGORIA 01 (Parceiros com produção de até R$ 500.000,00) 

1º COLOCADO – Fiat Mobi (R$ 29.900,00). 
2º COLOCADO – Palio Fire 1.0 Flex 2P (R$ 27.590,00). 
 
2 – CATEGORIA 02 (Parceiros com produção R$ 501.000,00 a R$ 1.000.000,00) 

1º COLOCADO – Wolksvagem UP (R$ 32.900,00). 
2º COLOCADO – Fiat Mobi (R$ 29.900,00). 

3º COLOCADO – Palio Fire 1.0 Flex 2P (R$ 27.590,00). 
 
3 – CATEGORIA 03 (Parceiros com produção de R$ 1.001.000,00 a R$ 3.000.000,00) 

1º COLOCADO – Corolla GLi 1.8 M/T (R$ 65.740,00) 
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2º COLOCADO – Wolksvagem UP (R$ 32.900,00). 

3º COLOCADO – Palio Fire 1.0 Flex 2P (R$ 27.590,00). 
 
4 – CATEGORIA 04 (Parceiros com produção acima de R$ 
3.000.000,00) 

1º COLOCADO – BMW 120i sport série 1 (R$ 105.950,00) 
2º COLOCADO – AUDI A1 Sportback 1.4 TFSi 122cv 5p 
S-tronic (R$ 101.740,00). 
 

- A premiação será realizada com as devidas 
retenções tributárias, conforme as regras previstas 
pela legislação vigente a época do pagamento. 
- Modelos dos veículos meramente ilustrativos, a 
premiação será realizada em dinheiro. 

 
5.2 - ENTREGA DA PREMIAÇÃO 
A entrega da premiação será realizada em local posteriormente definido pela Diretoria do Grupo Assunção Promotora. O 
custo de deslocamento dos vencedores até o local onde acontecerá a premiação será de responsabilidade do Grupo 
Assunção Promotora, compreendendo que: 
 
a) os premiados fornecerão antecipadamente as informações sobre sua localização (endereço completo). A partir daí a 
equipe organizadora de Eventos do Grupo Assunção analisará as possibilidades de transporte e hospedagem e informará 
aos vencedores. 
 
b) inclui no deslocamento: passagem aérea e/ou terrestre, traslado para o local do evento e hospedagem. 
 
c) terão direito ao custeio de deslocamento, os vencedores que estejam instalados fora da região metropolitana do local 
onde ocorrerá a premiação. 
 
5.3 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Em caso de empate será considerado vencedor o participante com menor número de pendências financeiras junto ao 
grupo assunção. 
Permanecendo o empate, será considerado o que possuir menor pendência de físicos. 
 
ART. 6° - ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DA CAMPANHA 
Os resultados parciais da campanha serão divulgados mensalmente, através de e-mail enviado pela Matriz. 
 
ART. 7° - CONDIÇÕES GERAIS 

a) A critério dos organizadores poderão ser criadas novas ações ou premiações adicionais no decorrer da campanha. 
 

b) A responsabilidade do organizador da Campanha com os ganhadores, se encerra no momento 
da entrega do prêmio, com a assinatura do respectivo recibo de entrega.  
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ART. 8° - CLÁUSULAS GERAIS 
 

a) A participação nesta Campanha de Incentivo é 
facultativa e não caracterizará vínculo 
empregatício com o Grupo Assunção 
Promotora. 
 

b) O prazo para o Grupo Assunção Promotora 
apurar e computar a produção das corretoras 
será até o 15º dia útil do mês subsequente. A 
divulgação do ranking parcial ocorrerá todo 
mês, através de e-mail. 
 

c) Para fins de premiação da Campanha e de seus resultados parciais e finais, todos os participantes autorizam a 
utilização de seu nome de pessoa jurídica, imagem, som de voz, ou quaisquer outros meios de mídia ou 
comunicação que possam ser utilizados pelo Organizador, sem qualquer ônus. Não serão divulgados 
(externamente) valores correspondentes à produção, meta ou qualquer outro número que seja de interesse 
particular do participante. 
 

d) É vedada aos participantes desta Campanha, a venda a terceiros de passagens; de bilhetes aéreos, marítimos ou 
terrestres; de estadias em hotéis ou de pacotes turísticos ou de viagens recebidos como premiação, sob a pena de 
perda dos direitos à premiação. Todas as emissões das passagens e reservas para a viagem promocional serão 
feitas em nome de pessoa física, podendo ser o proprietário ou responsável da corretora, ou um funcionário 
indicado por eles. 
 

e) Possíveis reclamações, informações, dúvidas e solicitações deverão ser encaminhadas ao e-mail 
campanhas@assuncaopromotora.com.br. 
 

f) Qualquer situação não prevista neste regulamento, questões complementares ou de interpretações, será decidida 
por um comitê constituído pelo Grupo Assunção Promotora. 

 
  
 
 

São Luís / MA, 01 de janeiro de 2017. 

 

Grupo Assunção Promotora 

 

 

mailto:campanhas@assuncaopromotora.com.br

