
 

REGULAMENTO “CAMPANHA DESAFIO 2019 | + Produção + Prêmios para você! ” | PÁG.1 

 

 

 

 

+ Produção + Prêmios para você!  

 

REGULAMENTO 
 

 

 

 

 

1 OBJETIVO  

Essa etapa tem por objetivo a concessão de prêmios aos corretores como incentivo 

pelo desempenho das vendas do pecúlio individual, do seguro e dos serviços de 

assistências. 

 

2 QUEM PODE PARTICIPAR  

Os corretores cadastrados no GBOEX, ou que venham a se cadastrar no período da 

campanha, e que estejam com produção ativa durante a sua vigência. 

 

3 VIGÊNCIA DA CAMPANHA 

01 de Agosto de 2019 a 30 de novembro de 2019. 

 

4 PREMIAÇÃO  

a) A premiação mensal observará os seguintes critérios: 

 

Produção Mensal Premiação  

De R$ 400,00 a R$ 799,00 60 pontos 

De R$ 800,00 a R$ 1.199,00 120 pontos 

De R$ 1.200,00 a R$ 1.599,00 180 pontos 

De R$ 1.600,00 a R$ 1.999,00 240 pontos 

De R$ 2.000,00 a R$ 2.399,00 300 pontos 

De R$ 2.400,00 a R$ 2.799,00 360 pontos 

De R$ 2.800,00 a R$ 3.199,00 420 pontos 

De R$ 3.200,00 a R$ 3.599,00 480 pontos 

De R$ 3.600,00 a R$ 3.999,00 540 pontos 

De R$ 4.000,00 a R$ 4.999,00 600 pontos 
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De R$ 5.000,00 a R$ 7.499,00 750 pontos 

De R$ 7.500,00 a R$ 9.999,00 1.125 pontos 

De R$ 10.000,00 a R$ 14.999,00 1.500 pontos 

De R$ 15.000,00 a R$ 19.999,00 2.250 pontos 

De R$ 20.000,00 a R$ 24.999,00 3.000 pontos 

De R$ 25.000,00 a R$ 29.999,00 3.750 pontos 

De R$ 30.000,00 a R$ 39.999,00 4.500 pontos 

De R$ 40.000,00 a R$ 49.999,00 6.000 pontos 

De R$ 50.000,00 a R$ 59.999,00 7.500 pontos 

De R$ 60.000,00 a R$ 69.999,00 9000 pontos 

De R$ 70.000,00 a R$ 79.999,00 10.500 pontos 

Acima de R$ 79.999,00 12.000 pontos 

 

b) Cada ponto equivalerá a R$1,00 (Um Real). 

 

c) O resgate dos pontos será efetuado por intermédio do Portal criado 

exclusivamente para campanha DESAFIO 2019 GBOEX | + PRODUCÃO,      

+ PRÊMIOS PARA VOCÊ. No portal estão disponíveis diversos produtos e 

serviços para escolha. 

 
d) O link para acesso ao portal será: www.desafiogboex.com.br . 

 

e) A pontuação recebida em cada período da campanha poderá ser acumulada. 

 
f) Data limite para resgate: os pontos poderão ser resgatados em até 30 dias 

após o término de vigência da campanha.  

 

5 CRITÉRIOS DE APURAÇÃO  

a) A apuração será realizada com base nos dados obtidos do relatório de 

Controle da Produção, pelo sistema GBOEX Online. 

 

b) Para fins de premiação serão avaliados os períodos de produção abaixo: 

Período 1 – De 01 de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019. 

Período 2 – De 01 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019. 

Período 3 – De 01 de outubro de 2019 a 31 de outubro de 2019. 

Período 4 – De 01 de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019. 

 

c) A produção de cada período não será cumulativa.  

http://www.desafiogboex.com.br/


 

REGULAMENTO “CAMPANHA DESAFIO 2019 | + Produção + Prêmios para você! ” | PÁG.3 

 

6 CANCELAMENTO DA CAMPANHA 

Esta etapa da campanha poderá ser cancelada mediante simples aviso prévio, por 

escrito, aos participantes, no caso de alguma restrição legal ou regulamentar, ou se 

houver determinação dos órgãos fiscais. 

 

7 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A comunicação dos resultados será feita pelo GBOEX, diretamente a cada um dos 

participantes premiados, por intermédio das Unidades de vinculação. 

 

8 ENTREGA DOS PRÊMIOS PELO GBOEX 

O GBOEX fará a entrega da premiação pelo desempenho no prazo de até 6 (seis) 

dias uteis, a contar da data de divulgação dos resultados. 

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A participação nessa campanha sujeita os corretores contemplados a cederem 

seu nome e imagem ao GBOEX, de forma inteiramente gratuita, por período 

indeterminado, para divulgação da Campanha e de seus resultados.   

 

b) O GBOEX reserva-se no direito de, nesta etapa da campanha, decidir sobre 

qualquer ponto regulamentar não especificado nessa etapa da Campanha.  

  

c) A participação na Campanha não proporcionará ao participante nenhum outro 

direito ou vantagem que não estejam expressamente previstos no Regulamento.  

 

d) Os benefícios oferecidos na Campanha são intransferíveis e inalienáveis. 

 

e) As premiações desta campanha não caracterizam remuneração ou qualquer outro 

acréscimo.   

 

f) O GBOEX reserva-se o direito de suspender ou cancelar a presente Campanha a 

qualquer momento, sem prejuízo dos bônus e premiações já obtidos pelos 

participantes, bem como alterar qualquer item do presente Regulamento, 

mediante prévio aviso, por escrito, aos participantes. 
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g) Portal de Premiação:  

 O Portal HSOL customizado e parametrizado para a campanha Desafio GBOEX 

consiste em uma ferramenta de Gestão de Premiação, baseada na plataforma 

on-line e parceiros comerciais, de total exclusividade da agência HSOL 

INCENTIVE PERFORMANCE S.A. 

 Todos os resgates feitos no Portal são efetuados através da moeda virtual 

PONTOS, denominada para a campanha de Incentivo do GBOEX MAIS 

PRODUCÃO, MAIS PRÊMIOS PARA VOCÊ, dentro da campanha DESAFIO 

GBOEX, conforme regulamento. 

 Os PONTOS podem ser utilizados em todos os parceiros comerciais, bem como 

acumulados pelos premiados durante o período vigente em regulamento com 

base nas regras de expiração até a data-limite para resgate, previsto neste 

regulamento. 

 Os prazos de entrega dos prêmios seguem as políticas comerciais de cada 

parceiro conforme explícito no portal, bem como a responsabilidade da entrega 

dos prêmios é dos parceiros comerciais. 

 A HSOL INCENTIVE PERFORMANCE S.A. disponibiliza a todos os premiados 

uma central de atendimento – (11) 3879-5530 – para esclarecimento de dúvidas, 

resgates e obtenção de informações, referentes somente ao portal e aos 

processos envolvidos no resgate e na premiação. Demais dúvidas relacionadas 

a Campanha deverão ser solucionadas pelos canais de comunicação da 

Campanha. contato@desafiogboex.com.br / corretoras@gboex.com.br 

 Os PONTOS não poderão ser transferidos para outros premiados ou qualquer 

outra pessoa. 

 Durante o período de vigência da campanha, poderão existir alterações dos 

parceiros, tanto novos como deixando o portal, uma vez que a ferramenta é de 

exclusividade da HSOL INCENTIVE PERFORMANCE S.A. 

 Desclassificação: 

O participante poderá ser excluído automaticamente da campanha em caso de 

descumprimento deste regulamento, bem como fraude ou qualquer ato de má-fé 
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devidamente comprovado, podendo ainda responder crime de falsidade 

ideológica ou documental. 

Em caso de desclassificação, pelos motivos supra expostos, o GBOEX pode 

decidir sobre a manutenção ou a devolução de eventuais prêmios já 

conquistados. 

Caso o Participante seja desligado ou perca o vínculo com a empresa, ele 

poderá efetuar o resgate dos PONTOS conquistadas e recebidos até 30 dias da 

data do final do vínculo. Após este período seus PONTOS serão estornadas da 

campanha sem nenhum ônus para o GBOEX. 

 
 


