
Rota dos 
Campeões
2021

Sustentação
Considerando ser interesse da IDEAL ODONTO, 
incrementar seus negócios, por meio de Campanha 
de Incentivo que alcança seus vendedores 
(“Corretores CPF”) ,considerando o amparo na livre 
iniciativa e livre concorrência previstos na 
Constituição Federal.

Resolve a IDEAL ODONTO, implementar, por meio 
do presente Regulamento, as regras para a 
Campanha de Incentivo, nas condições a seguir 
expostas:

1. VIGÊNCIA

Rota do Campeões 2021 - terá 
duração de 3 meses, propostas 
integradas na operadora de

01/11/2021 até 30/01/2022.

2. PARTICIPANTES

Poderão participar corretores 
cadastrados e ativos na IDEAL 
ODONTO.

www.idealodonto.com.br



3. PREMIAÇÃO

Será premiado o corretor  (CPF) com maior número de pontos válidos de 
acordo com o período.

3.1 Premiação Mensal;

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As entregas serão alinhadas diretamente com o ganhador e seu supervisor 
comercial.

4.2. Será divulgado o ganhador quando divulgado o Ranking Geral da 
campanha em
cada mês.

4.3. O prêmio é destinado exclusivamente ao público corretor CPF.

4.4. Não poderá ser pago o valor do prêmio em dinheiro, ou trocá-lo e exigir 
características de cor ou modelo diferentes dos adquiridos pela IDEAL 
ODONTO.

4.5. Em caso de empate em pontos, será considerado o vencedor o 
participante que
tiver o maior número de vidas.

4.6. Somente poderão participar e serem 
contemplados os corretores cujos seus
respectivos CPFs estejam ativos para a 
comercialização, podendo ser corretores 
ligados a corretoras ou não.

5. CLÁUSULAS GERAIS

5.1. A participação nesta campanha de 
incentivo é facultativa e não caracterizará 
vínculo empregatício com a IDEAL 
ODONTO.

www.idealodonto.com.br



5.1.1. O corretor elegível à Campanha que optar em participar desta 
Campanha,

declara ter sido cientificado de todos os termos deste Regulamento;

5.2. A premiação representa recompensa pelo bom desempenho e não tem 
caráter

remuneratório, como salário ou comissão;

5.3. Os participantes da Campanha declarar-se-ão cientes de todas as regras 
do

Regulamento da presente Campanha;

6. O prazo para a IDEAL ODONTO apurar e computar a 
produção das corretoras será até o 10º dia útil do mês 
subsequente.

A divulgação do ranking parcial ocorrerá todo mês, através do site 
www.idealodonto.com.br

6.1. Possíveis reclamações, informações, dúvidas e solicitações sobre a 
campanha rota
dos Campeões 2021 deverão ser encaminhadas via Whatsapp (11) 976868934.

6.2. Qualquer situação não prevista neste regulamento, questões 
complementares ou de interpretações, será decidida por um comitê 
constituído pela IDEAL ODONTO.
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Premiações

Pontos Vidas Premiações
1
5

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

10
50

100

Lições para Construir Negócios Exponenciais 
+ acesso a área de mebros

Fone de ouvido

Sanduicheira grill

Kit de Produtos Anne Caroline

Cafeteira

Microondas

Air Fryer

Forno Eletrico

Vale viagem

TV 42 polegadas Samsung

iPhone 12 Pro

200
300
400
500
600
700
800
900
1000


