
REGULAMENTO INTERNO - PLANO DE INCENTIVO “NÚCLEO DECOR 

CAMPANHA CASA COR CEARÁ” 

 

 

A Associação de Lojistas do Núcleo Decor, dentre seus objetivos de 

incentivo e desenvolvimento cultural e comercial aos profissionais que se 

dedicam à decoração, arquitetura e design de interiores, e de acordo com 

seu Estatuto Social, promove o Plano de Incentivo “NÚCLEO DECOR 

CAMPANHA CASA COR CEARÁ”, estabelecendo, para tanto, o seguinte: 

 

Art. 1° - O Plano de Incentivo “NÚCLEO DECOR CAMPANHA CASA COR 

CEARÁ”, têm por objeto promover o aprimoramento e a atualização das 

novas tendências aos profissionais da área de decoração, arquitetura e 

design de interiores, regularmente cadastrados no Plano, desde que 

observadas as normas ora estabelecidas: 

 

Art. 2° - O Plano de Incentivo “NÚCLEO DECOR CAMPANHA CASA COR 

CEARÁ” tem início em 1 de setembro de 2016 e término em 31 de 

outubro de 2016. 

 

Art. 3° - Os profissionais de Arquitetura, Design de Interiores e 

Decoração, que estiverem cadastrados na “CAMPANHA NÚCLEO DECOR 

2016/2017 – CORES DO BRASIL” estão automaticamente cadastrados 

para participarem da presente campanha. 

 

 

Art. 4° - A Campanha NÚCLEO DECOR CAMPANHA CASA COR 

CEARÁ possui duas classificações: 

 

§ 1°  Ranking Geral 

Composto por todos os profissionais cadastrados no Núcleo 

Decor, qualquer que seja a idade dos mesmos. 

 

§2° Ranking Jovens Profissionais 

a. Composto por profissionais cadastrados no Núcleo Decor, 

com idade igual ou inferior a 33 anos. 



b. Com relação aos profissionais que cadastrarem suas 

empresas no Núcleo Decor, e que possuam em seu contrato 

social mais de um sócio proprietário, o enquadramento no 

Ranking Geral ou no Ranking Jovens profissionais, será 

estabelecida com base na idade do sócio com a maior idade 

que constar constante do contrato social. 

c. Os profissionais que no início da Campanha foram 

enquadrados no ranking Jovens Profissionais, e que 

completarem 34 anos de idade durante a vigência da 

mesma, permanecerão enquadrados no Ranking Jovens 

Profissionais até o encerramento da referida campanha. 

d. Os Jovens Profissionais, automaticamente ficam enquadrados 

nos dois rankings (Ranking geral e Ranking dos Jovens 

Profissionais), entretanto, caso o profissional seja classificado 

nos dois rankings, deverá fazer a opção por qual ranking 

receberá sua premiação referente à Campanha em questão, 

visto que os prêmios não são cumulativos. 

e. Caso o Jovem Profissional tenha optado por receber a 

premiação do Ranking Geral e opte por ser premiado neste 

ranking, a premiação a qual teria direito no ranking dos 

Jovens Profissionais será automaticamente repassada ao 

próximo profissional do Ranking Jovens Profissionais que 

atenda os requisitos. 

f.  Os participantes da Campanha NÚCLEO DECOR 

CAMPANHA CASA COR CEARÁ, que não se 

enquadrarem no Ranking Jovens Profissionais farão parte 

apenas do Ranking Geral. 

 

 

Art. 5° - Todo profissional cadastrado neste Plano garantirá pontuação, 

desde que acompanhem seus clientes às lojas, orientando-os e 

selecionando os produtos que melhor se adequem ao projeto. 

Parágrafo único – A pontuação somente poderá ser lançada pelas lojas do 

Núcleo Decor mediante a efetiva concretização da venda, pelo profissional 

participante ou por sua indicação. 

 



Art. 6° – Cada R$ 10,00 (dez reais) em compras corresponderá a 1 (um) 

ponto no Plano de Incentivo (1 Decor), incidente sobre seu respectivo 

valor líquido, assim compreendido como sendo o valor da compra, 

excluído os encargos financeiros. 

 

§1° A pontuação total alcançada pelo profissional será multiplicada pelo 

número de lojas associadas ao Núcleo Decor em que os clientes do 

profissional compraram durante o período da presente Campanha 

(limitado ao multiplicador máximo=15), sendo o produto desta operação 

dividido por 15, conforme abaixo ilustrado: 

 

nº. de pontos conquistados pelo profissional 

X (multiplicado) número de lojas que os clientes do profissional compraram 

(limitado ao multiplicador máximo = 15) 

________________________________________________________ 

dividido por 15 

 

 

§ 2° Após o lançamento da compra no sistema, o profissional receberá 

um email enviado pelo Núcleo Decor e deverá avaliar o atendimento do 

vendedor responsável pela venda, dando nota de 1 a 10, para que os 

pontos gerados sejam liberados no sistema no final do período. 

 

Art. 7° - O cadastro no Plano é pessoal e intransferível, devendo ser 

realizado pelo profissional para que obtenha identificação para fins de 

lançamento e controle de pontuação a cada compra efetivada nas lojas 

participantes. 

 

Art. 8° - Os sócios proprietários das lojas participantes do Núcleo Decor 

não poderão participar do presente plano de incentivo. Porém os 

funcionários que participarem deste plano de incentivo poderão pontuar 

em todas as lojas, menos naquela na qual ele trabalha. 

 

§ 1° - A informação dos pontos da loja ao Núcleo Decor é de total 

responsabilidade do LOJISTA, que deverá enviar um e-mail para o 

escritório do Núcleo Decor, informando a pontuação acompanhada de 



Nota Fiscal ou Ordem de Serviço. No formulário padrão do Núcleo Decor, 

deverá conter as assinaturas do lojista e do profissional participante. Em 

caso de dúvidas e/ou divergências, o profissional cadastrado deverá 

entrar em contato diretamente com o escritório do Núcleo Decor. Será 

realizada auditoria para confirmação dos pontos. 

§ 2° - O profissional participante tem o prazo de até 10 (dez) dias, 

contados de cada totalização mensal, para reclamar sobre eventuais 

incorreções de sua pontuação. 

§ 3° - As reclamações deverão ser efetivadas por escrito e deverão conter 

o nome completo, o número do CPF e a assinatura do reclamante. 

 

Art. 9° - A pontuação obtida pelo profissional participante será no período 

de 1 de setembro de 2016 e término em 31 de outubro de 2016. 

 

Art. 10º – O Sistema de Pontuação e Incentivo Cultural estabelece 

critérios nas categorias: 

1. PROFISSIONAIS 

A. VIAGEM PARA FORTALEZA - CEARÁ no período de 23 a 27 

de novembro de 2016, ou outra data (de acordo com 

disponibilidade de passagens e hotel), dentro do período 

da feira de 3 de novembro de 2016 a 13 de dezembro de 

2016. Com estadia em hotel padrão 4 ESTRELAS (OU SIMILAR) 

(SEM ACOMPANHANTE), a viagem será de 5 dias e 4 noites, 

diárias com café da manhã, incluída passagem aérea ida/volta e 

traslado, categoria turística, com ingresso e traslado para a 

CASA COR CEARÁ, aos profissionais que ficarem em 1° até o 

5° lugar no maior número de pontos no presente plano de 

incentivo. 

B. 5000 PONTOS BÔNUS A SEREM SOMADOS NA CAMPANHA  

“NÚCLEO DECOR 2016/2017 – CORES DO BRASIL” 

aos profissionais que ficarem em 1° até o 5° lugar no maior 

número de pontos no presente plano de incentivo. 

 

 

 

 



C. JOVENS PROFISSIONAIS 

A. 1 NOTEBOOK Processador Intel Celeron Quad Core 4GB, 

memória 500GB, Tela LED 15”  e 3000 PONTOS BÔNUS A 

SEREM SOMADOS NA CAMPANHA “NÚCLEO DECOR 

2016/2017 – CORES DO BRASIL”, ao profissional que tiver o 

maior número de pontos no ranking Jovens Profissionais. 

 

§ 1° - Os incentivos conquistados são pessoais (por CPF) e intransferíveis 

e, no caso de impossibilidade de realização da viagem ou aceitação do 

incentivo pelo profissional, este deverá se manifestar por escrito (positiva 

ou negativamente), em até 48 (quarenta e oito) horas (admitida a 

hipótese de envio de e-mail, respeitado seu cadastro), contados da 

respectiva ciência que lhe for ofertada pelo Núcleo Decor, sendo que o 

silêncio será interpretado como recusa/não aceitação ao recebimento do 

incentivo. 

 

§ 2° - Em caso de impossibilidade ou não aceitação do prêmio, caberá 

exclusivamente à Comissão Organizadora do Plano decidir sobre o destino 

de referido incentivo. 

 

§ 3° - O NÚCLEO DECOR não estará obrigado a entregar nenhum dos 

prêmios, caso nenhum profissional atinja a pontuação necessária para o 

recebimento do prêmio. 

 

Art. 11º - As pontuações são pessoais, intransferíveis, não são passíveis 

de sucessão e não podem ser objeto de comercialização. 

 

Art. 12º – Haverá estorno da pontuação dos profissionais participantes 

neste Plano nas hipóteses de inadimplência do pagamento das compras 

e/ou cancelamento das compras. 

 

Art. 13º – Será excluído, e consequentemente cancelada eventual 

pontuação, o profissional participante que desrespeitar este Regulamento, 

as normas de boa conduta e a ética sócio-profissional, a critério da 

Comissão Organizadora deste Plano de Incentivo. 

 



Art. 14º – A entrega dos incentivos apontados neste Plano apenas será 

realizada após auditoria de verificação de regularidade das condições de 

pontuação e participação dos profissionais ao presente Plano. 

 

§ 1° - Na hipótese da auditoria constatar a não regularidade do 

profissional participante às normas estabelecidas neste Plano, o 

profissional estará automaticamente desclassificado. 

 

Art. 15º - As questões especiais e os casos omissos que por ventura 

surgirem serão apreciados e decididos pela Comissão Organizadora do 

Plano de Incentivo Cultural “NÚCLEO DECOR CAMPANHA CASA COR 

CEARÁ”, inclusive para substituição de quaisquer incentivos aqui 

descritos que não estiverem disponíveis no mercado. 

 

Art. 16º - O presente Regulamento é disponibilizado no site: 

www.nucleodecor.com.br. 

 

 

http://www.nucleodecor.com.br/

