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1.1 A presente campanha de incentivo, realizada pela Controlflex Aftermarket Motopeças LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.191.625/0001-95, é destinada aos escritórios de representação 
comercial que vendem os produtos das marcas Vini, Vini Hot Parts, Controlflex Cabos, Cabos +Mais 
e Cabos Racing, bem como seus vendedores de campo, telemarketing e/ou profissionais adminis-
trativos. 

1.2 Este incentivo de vendas se refere à Campanha de incentivo “Campanha KPIs 2019” que acon-
tecerá durante o período de 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/01/2019 a 31/12/2019. 

1.3 Os escritórios participantes da campanha serão aqueles com cadastro regulado ao início da 
campanha, conforme segue: ARLES REPRESENTAÇÕES, AVANTI TELECON SERVICOS LTDA, BÁR-
BARA MARIA, BIANCHINI E BIANCHINI, BONSUCESSO MOTOPEÇAS LTDA ME, CELSO LUNA RE-
PRESENTAÇÕES LTDA, DEALER COMERCIAL IMPORTAÇÃO, FRANREMO REPRESENTAÇÕES, GE-
ORS REPRESENTAÇÕES, GUIDI & GUIDI LTDA, H J REPRESENTAÇÕES, JULIO REPRESENTAÇÕES, 
KIAU MOTOPEÇAS, LUBRIMONTES, ,M J AMARAL REPRESENTAÇÕES, MARCAS AM, MEGGA 
MARCAS, MELO’S REPRESENTAÇÕES, PEREIRA E VARGAS REPRESENTAÇÕES, REPRESENTAÇÕES 
FAMA, REWIL REPRESENTAÇÕES, ROGER REPRESENTAÇÕES, S E A REPRESENTAÇÕES, SAMPAIO 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, TOMAZ REPRESENTAÇÕES, VILAMIL REPRESENTAÇÕES

1.4 Escritórios de representação comercial que começarem a trabalhar com a pasta Controlflex 
Aftermarket ao longo do ano de 2019 somente poderão participar da campanha “Campanha KPIs 
2019” se iniciarem as atividades e efetivarem seu cadastro em nossos sistema até a data de 30 de 
junho de 2019, onde se estipula a metade da campanha.

1.4.1 Os novos escritórios citados no item 1.4 somente concorrerão aos prêmios se atingirem, ao 
menos, 75% do faturamento da campanha estipulado por sua meta, representado pela fórmula – 
Meta Total x 0,75.

1.5 Escritórios que tiverem sua Razão Social e/ou Nome Fantasia alterados durante o período da 
campanha somente poderão participar da campanha se mantiverem a mesma região durante todo 
o período da mesma. 

1.6 Escritórios que tiverem sua Área de Atuação alterada durante o período da campanha somente 
poderão participar da campanha se mantiverem a meta de faturamento igual ou maior à de antes 
da mudança de área.

1.7 O Ranking da campanha “Campanha KPIs 2019” será baseado nos dados de metas dos Indica-
dores (KPIs - Key Performance Indicators) seguintes:

1.7.1 Faturamento Total: refere-se à soma dos valores de mercadoria (valor de mercadoria com 
ICMS, PIS e COFINS) e todas as notas fiscais faturadas tanto pela Controlflex Aftermarket quanto 
pela Controlflex Indústria no nome do cliente por intermédio do escritório de representação co-
mercial em questão.

1.7.2 Desconto Médio: Refere-se a uma média ponderada de desconto aplicado a todos os pe-
didos faturados por intermédio do escritório de representação comercial durante o período esti-
pulado. A média ponderada é calculada pela soma das multiplicações entre o desconto dado em 
cada nota fiscal e a representatividade do valor dessa nota dentro do total faturado pelo escritório 
de representação no período. 

1. A CAMPANHA
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CABOS

CABO AFOGADOR CABO DE TRAVA DO BANCO

CABO DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL CABO DE VÁLVULA

CABO DE ACELERADOR CABO DE VELOCÍMETRO

CABO DE AFOGADOR CABO DESCOMPRESSOR

CABO DE BOMBA CABO HODÔMETRO

CABO DE BOMBA DE ÓLEO CABO TACÔMETRO

CABO DE EMBREAGEM NÚCLEO

CABO DE FREIO

1.7.3 Recompra: Refere-se à quantidade de clientes sem compra (a mais de seis meses), já estipu-
lados e apresentados no início da campanha, atendidos com venda durante o período estipulado. 
É importante salientar que, se um cliente faz mais de uma compra dentro do período avaliado, ele 
ainda contará como uma (01) cobertura, visto que esse indicador é computado por CNPJ atendido. 

1.7.4 Novos Clientes: O indicador refere-se à quantidade de novos clientes conquistados pelo 
escritório de representação comercial durante o período estipulado. Considera-se novo cliente a 
partir do momento em que o cliente, ou seja, a pessoa jurídica, não consta em nosso banco de da-
dos de clientes e realiza uma compra. 

1.7.5 Cabos: O indicador refere-se à quantidade de cabos faturados pela empresa – tanto Con-
trolflex Indústria quanto Controlflex Aftermarket – por intermédio do escritório de representação 
comercial durante o período estipulado. 

1.7.6 Chassi e suas Partes: O indicador refere-se à quantidade de peças indicadas na tabela abai-
xo como pertencentes à categoria Chassi e suas Partes faturados pela empresa – tanto Controlflex 
Indústria quanto Controlflex Aftermarket – em nome do escritório de representação comercial du-
rante o período estipulado. 

1.7.7 Embreagem e suas Partes: O indicador refere-se à quantidade de peças indicadas na tabela 
abaixo como pertencentes à categoria Embreagem e suas Partes faturados pela empresa – tanto 
Controlflex Indústria quanto Controlflex Aftermarket – em nome do escritório de representação co-
mercial durante o período estipulado. 

1.7.8 Motor e suas Partes: O indicador refere-se à quantidade de peças indicadas na tabela abai-
xo como pertencentes à categoria Motor e suas Partes faturados pela empresa – tanto Controlflex 
Indústria quanto Controlflex Aftermarket – em nome do escritório de representação comercial du-
rante o período estipulado. 
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CHASSI E SUAS PARTES

AMORTECEDOR MOTOR DE PARTIDA

BANCO PAINEL

BOBINA DE IGNIÇÃO PASTILHA DE FREIO

CAIXA DE DIREÇÃO PEDAL DE CÂMBIO

CDI PEDAL DE FREIO

CHAVE DE LUZ PEDAL DE PARTIDA

CILINDRO DE BENGALA PEDAL DO CAMBIO

COLETOR DE ADMISSÃO PISCA

COLUNA DE DIREÇÃO (CONJUNTO) PLACA DE CONEXÃO SUPERIOR

CONTRAPESO DE VELOCIDADE PROTETOR DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO

CORREIA DE TRANSMISSÃO RAIO E NIPLE

CUBO DE RODA REGULADOR E RETIFICADOR

DISCO DE FREIO RELAÇÃO AÇO 1045 (KIT)

EIXO DE PARTIDA (CONJUNTO) ROLAMENTO DO CUBO RODA

ENGRENAGEM DO EIXO PRIMÁRIO ROLAMENTO DO VIRABREQUIM

ENGRENAGEM DO EIXO SECUNDÁRIO SENSOR DE VELOCÍMETRO

ENGRENAGEM DO VELOCÍMETRO SUPORTE DE CARGA MÉDIO

ENGRENAGEM DO VELOCÍMETRO(CONJUNTO) SUPORTE FAROL

ENGRENAGEM E PINHÃO DO VELOCÍMETRO SUPORTE PARA GUIDÃO

ESPELHO DO FREIO TAMPA DA EMBREAGEM

FAROL TAMPA DO CABEÇOTE

FILTRO DE AR TAMPA DO MAGNETO

FLANGE FIXAÇÃO DA COROA TANQUE DE COMBUSTÍVEL

INSTRUMENTO MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL TORNEIRA

INTERRUPTOR DE PARTIDA VELOCÍMETRO

LANTERNA TRASEIRA

EMBREAGEM E SUAS PARTES

CAIXA DA EMBREAGEM ENGRENAGEM PRIMÁRIA MOTORA  
DA EMBREAGEM

CUBO DA EMBREAGEM ENGRENAGEM PRIMÁRIA MOVIDA  
DA EMBREAGEM

CUBO E PLATÔ KIT EMBREAGEM

CUBO, PLATÔ E DISCO DE EMBREAGEM (KIT) PLACA DE PARTIDA

DISCO DE EMBREAGEM PLATÔ DA EMBREAGEM

EMBREAGEM COMPLETA SEPARADOR DE DISCOS DE EMBREAGEM JOGO
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MOTOR E SUAS PARTES

BALANCIM FILTRO DE ÓLEO

BIELA JOGO DE ANÉIS

BRAÇO DO TENSOR DA CORRENTE  
DE COMANDO JOGO DE JUNTAS DO CILINDRO

BRAÇO OSCILANTE PISTÃO + ANÉIS (CONJUNTO)

CABEÇOTE RESSALTO DO COMANDO DE VÁLVULAS

CARBURADOR RETENTOR DE VÁLVULA

CHAVETA DA VÁLVULA TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO

CILINDRO COMPLETO 
(C/ PISTÕES + ANÉIS) TERCEIRA ENG. DO EIXO PRIMÁRIO

COMANDO DE VÁLVULAS TERCEIRA ENG. DO EIXO SECUNDÁRIO

COROA DA CORRENTE
DE COMANDO

TRANSMISSÃO DA CORRENTE 
DE COMANDO

COROA DO EIXO DO  
COMANDO DE VÁLVULAS

TRANSMISSÃO DO CÂMBIO 
COMPLETA

CORRENTE DE COMANDO VÁLVULAS

EIXO DO COMANDO DE VÁLVULAS VÁLVULAS (KIT)

EIXO SECUNDÁRIO VARETA

ENGRENAGEM DA CAIXA REVERSORA VIRABREQUIM

1.8 A pontuação dos KPIs segue uma lógica para cada um dos indicadores determinados no item 1.7. 

PONTUAÇÃO REGULAR

1.8.1 Faturamento Total: O indicador vale 70 pontos e sua pontuação se dará baseada na por-
centagem atingida da meta, podendo, inclusive, superar os 70 pontos. Para início de pontuação, o 
valor mínimo de mercadoria (valor de mercadoria com ICMS, PIS e COFINS) do período deve ser 
superior a R$25.000,00, independente da meta.

1.8.2 Desconto Médio: O indicador vale 10 pontos e sua pontuação se dará através do atingimento 
ou não da meta. Se o desconto médio aplicado pelo representante for menor ou igual à meta, serão 
concedidos os 10 pontos. Se o desconto for superior ao estabelecido pela meta, a pontuação será 
nula. Destaca-se que a pontuação de desconto médio somente será dada ao escritório de repre-
sentação se o valor do faturamento atingir, ao menos, 50% da meta e o indicador de faturamento 
total for maior que 0 (zero).

1.8.3 Recompra: O indicador vale 10 pontos e sua pontuação se dará baseada na porcentagem 
atingida da meta, podendo, inclusive, superar os 10 pontos. 

1.8.4 Novos Clientes: O indicador vale 10 pontos e sua pontuação se dará baseada na porcenta-
gem atingida da meta, podendo, inclusive, superar os 10 pontos. 
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PONTUAÇÃO BÔNUS

1.8.5 Cabos: O indicador vale 25 pontos e sua pontuação se dará baseada na porcentagem atin-
gida da meta, podendo, inclusive, superar os 25 pontos a um limite de 20% sob os 25 pontos (ou 
seja 31,25 pontos). Para pontuação, a quantidade mínima de cabos faturados deve ser de 750 uni-
dades, independente da meta. A pontuação desse item está vinculada ao mínimo de R$25.000,00 
de faturamento (valor de mercadoria com ICMS, PIS e COFINS) no mês. 

1.8.6 Chassi e suas Partes: O indicador vale 25 pontos e sua pontuação se dará baseada na por-
centagem atingida da meta, podendo, inclusive, superar os 25 pontos a um limite de 20% sob os 
25 pontos (ou seja 31,25 pontos). Para pontuação, a quantidade mínima de peças faturados deve 
ser de 300 unidades, independente da meta. A pontuação desse item está vinculada ao mínimo de 
R$25.000,00 de faturamento (valor de mercadoria com ICMS, PIS e COFINS) no mês. 

1.8.7 Embreagem e suas Partes: O indicador vale 25 pontos e sua pontuação se dará baseada na 
porcentagem atingida da meta, podendo, inclusive, superar os 25 pontos a um limite de 20% sob 
os 25 pontos (ou seja 31,25 pontos). Para pontuação, a quantidade mínima de peças faturadas deve 
ser de 50 unidades, independente da meta. A pontuação desse item está vinculada ao mínimo de 
R$25.000,00 de faturamento (valor de mercadoria com ICMS, PIS e COFINS) no mês. 

1.8.8 Motor e suas Partes: O indicador vale 25 pontos e sua pontuação se dará baseada na por-
centagem atingida da meta, podendo, inclusive, superar os 25 pontos a um limite de 20% sob os 
25 pontos (ou seja 31,25 pontos). Para pontuação, a quantidade mínima de peças faturados deve 
ser de 500 unidades, independente da meta. A pontuação desse item está vinculada ao mínimo de 
R$25.000,00 de faturamento (valor de mercadoria com ICMS, PIS e COFINS) no mês. 

1.8.9 Pontuação Total: A soma da pontuação recebida em cada indicador representará a pontua-
ção total do escritório de representação durante o período. 

1.9. Somente poderá concorrer a premiação o escritório de representação comercial que atingir, 
no mínimo, o índice de 80% do total da meta de faturamento referente ao período da campanha.

1.10 A fim de deixar a campanha mais competitiva e dar reais chances a todos os escritórios, as 
metas foram desenvolvidas analisando dados como os resultados do último ano (2018), as faltas re-
gistradas no mesmo período, a frota circulante, a área de atuação e o mínimo esperado por região.
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2. PREMIAÇÃO

2.1 As premiações desta campanha são pessoais e absolutamente intransferíveis, salvo expressa 
autorização prévia da Controlflex Aftermarket.

2.2. O ranking dos KPIs será utilizado para determinar quais serão os escritórios premiados em 
cada período. Segue a lista das colocações e períodos determinados:

2.2.1 1º lugar KPIs no Trimestre: 1º Colocado no Ranking KPIs ao fim cada trimestre. (A Campanha 
compreende o total de 4 (quatro) Trimestres)

2.2.2 2º lugar KPIs no Trimestre: 2º Colocado no Ranking KPIs ao fim cada trimestre. (A Campanha 
compreende o total de 4 (quatro) Trimestres)

2.2.3 3º lugar KPIs no Trimestre: 3º Colocado no Ranking KPIs ao fim cada trimestre. (A Campanha 
compreende o total de 4 (quatro) Trimestres)

2.2.4 1º lugar KPIs Campanha Região Nordeste: 1º Colocado no Ranking KPIs dos estados do Nor-
deste ao final da campanha.

2.2.5 1º lugar KPIs Campanha Região Norte e Centro-Oeste: 1º Colocado no Ranking KPIs dos es-
tados do Norte e Centro-Oeste ao final da campanha.

2.2.6 1º lugar KPIs Campanha Região Sul + Espirito Santo: 1º Colocado no Ranking KPIs dos esta-
dos do Sul e o Espirito Santo ao final da campanha.

2.2.7 1º lugar KPIs Campanha Região SP + MG + RJ: 1º Colocado no Ranking KPIs dos estados de 
São Paulo e Minas Gerais ao final da campanha.

2.2.8 3º lugar KPIs Campanha 2019: 3º Colocado no Ranking KPIs ao final da campanha.

2.2.9 2º lugar KPIs Campanha 2019: 2º Colocado no Ranking KPIs ao final da campanha.

2.2.10 1º lugar KPIs Campanha 2019: 1º Colocado no Ranking KPIs ao final da campanha.
Destaca-se que os prêmios da campanha se referem ao período de duração, ou seja, de janeiro a 
dezembro de 2019.

2.3 As premiações variam de acordo com a colocação do escritório de representação e qual a ca-
tegoria premiada. Segue a descrição de cada prêmio:
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INDICADOR COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO

CAMPANHA 1º VIAGEM (R$10.000,00)

CAMPANHA 2º NOTEBOOK (R$ 3.500,00)

CAMPANHA 3º IPAD (R$ 2.500,00)

CAMPANHA REGIÃO  
SP + MG + RJ

1º VALE PRESENTE REGIÃO de R$ 400,00

CAMPANHA REGIÃO SUL  
+ ESPIRITO SANTO

1º VALE PRESENTE REGIÃO de R$ 400,00

CAMPANHA REGIÃO 
NORTE E CENTRO-OESTE

1º VALE PRESENTE REGIÃO de R$ 400,00

CAMPANHA REGIÃO 
NORDESTE

1º VALE PRESENTE REGIÃO de R$ 400,00

KPIs 1º TRIMESTRE 1º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 300,00

KPIs 1º TRIMESTRE 2º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 200,00

KPIs 1º TRIMESTRE 3º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 100,00

KPIs 2º TRIMESTRE 1º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 300,00

KPIs 2º TRIMESTRE 2º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 200,00

KPIs 2º TRIMESTRE 3º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 100,00

KPIs 3º TRIMESTRE 1º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 300,00

KPIs 3º TRIMESTRE 2º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 200,00

KPIs 3º TRIMESTRE 3º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 100,00

KPIs 4º TRIMESTRE 1º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 300,00

KPIs 4º TRIMESTRE 2º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 200,00

KPIs 4º TRIMESTRE 3º VALE PRESENTE TRIMESTRE de R$ 100,00

2.3.1 Viagem: Voucher de viagem CVC no valor de R$10.000,00.

2.3.3 Vale-Presente Notebook: Valor de referência de R$3.500,00. A empresa se resguarda no di-
reito de entregar o produto ou o valor equivalente.

2.3.4 Vale-Presente iPad: Valor de referência de R$2.500,00. A empresa se resguarda no direito de 
entregar o produto ou o valor equivalente.

2.3.5 Vale-Presente Região: Se refere ao depósito de R$400,00 ao 1º colocado a ser depositado no 
cartão SocialBank® previamente enviado aos escritórios de representação.

2.3.6 Vale-Presente Trimestre: Se refere ao depósito de R$300,00 ao 1º colocado, R$200,00 ao 2º 
colocado e R$100,00 ao 3º colocado a ser depositado no cartão SocialBank® previamente enviado 
aos escritórios de representação.
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3. RESULTADOS

3.1 Os resultados dos KPIs serão atualizados mensalmente e enviados aos supervisores, os quais 
deverão analisar e distribuir aos escritórios de representação já com suas observações, cobranças 
ou congratulações.

3.2 Ao término de cada período (trimestres e campanha) será divulgado o ranking com os 10 pri-
meiros colocados. O grande vencedor será destacado e parabenizado.

3.3 O ranking campanha será feito somando-se as metas (exceto desconto médio) de cada mês da 
campanha (12 meses). Os números avaliados de cada escritório também compreenderão o perío-
do de 01/01/2019 a 31/12/2019. 

3.4 O Vale Presente será depositado no cartão SocialBank® previamente cadastrado em nome do 
escritório de representação no período de até duas semanas após a divulgação dos resultados. 

3.5 Os resultados da campanha serão divulgados durante a segunda quinzena de janeiro de 2020.

3.6 Os prêmios da campanha serão enviados aos vencedores até a primeira quinzena de fevereiro 
de 2020.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1 Todos os resultados dessa campanha, 
para todo e qualquer tipo de premiação, seja 
para qual colocação for, serão apurados com 
base nas informações levantadas nos siste-
mas utilizados pela Controlflex.

4.2 Serão desclassificados, os representantes 
que agirem em desacordo com as regras es-
tabelecidas neste regulamento, inclusive atra-
vés de atos fraudulentos, sendo de plena res-
ponsabilidade deste, todo e qualquer dano 
causado pela eventual prática de atos ilícitos.

4.3 Não será atribuída a premiação no caso 
de desligamento do escritório / representan-
te do quadro da Controlflex (voluntário e/ou 
forçado), mesmo que este já esteja cadastra-
do na Campanha.

4.4 Os parceiros poderão enviar suas dúvidas 
e sugestões através do e-mail contato@con-
trolflex.com.br

4.5 Os casos omissos, dúvidas ou divergên-
cias serão julgados por uma comissão forma-
da por integrantes da Controlflex, cujas deci-
sões serão soberanas e irrecorríveis.

4.6 Os participantes da presente campanha au-
torizam, desde já, o uso de sua imagem, som de 
voz e nome na internet e no blog, em filmes, ví-
deos, fotos e cartazes, anúncios em jornais, revis-
tas e televisão, toda mídia impressa ou eletrôni-
ca, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data 
do término desta, para eventuais comunicações 
desta Campanha de Incentivo, sem quaisquer 
ônus para a Controlflex. 

4.7 Todas as informações e imagens disponi-
bilizadas pela Controlflex no blog, WhatsApp 
ou e-mail são para comunicação interna, sendo 
proibida a reprodução e/ou divulgação destas, 
por qualquer meio e a qualquer título.

4.8 A participação nesta campanha implica no 
conhecimento e aceitação total e irrestrita de to-
dos os termos e condições deste Regulamento.

4.9 Todas as informações a respeito da Campa-
nha de incentivo, objeto do presente regulamen-
to,são estritamente confidenciais, não podendo 
ser reveladas a terceiros que não sejam partici-
pantes de referida Campanha e respectivas pro-
moções.




