
PROGRAMA DE RECOMPENSA MB OPERADORA 
 
Termos e condições: 
 
1. O PROGRAMA 
 
1.1 Para somar bônus o agente precisa vender produtos comercializados pela MB 
OPERADORA.  
 
1.2 Vendas de hospedagem, pacotes e excursões, com ou sem aéreo, aluguel de carro, 
poderão ser contabilizadas como bônus para o Programa, respeitando as condições do 
item 1.1. 
 
1.3 Vendas isoladas de ingressos, seguros, passeios e traslados e cruzeiros Costa não 
poderão ser contabilizadas como bônus para o Programa. 
 
1.4 A MB OPERADORA realizará o registro das vendas em seu email todas as segundas. 
Caso não identifique o lançamento de alguma venda, após o prazo, envie uma 
mensagem pedindo a inclusão dos pontos, informando: Nome dos Passageiros, Produto, 
Data de embarque e Valor, para o endereço fabiani@mboperadora.com.br . 
 
1.5 A MB OPERADORA reserva-se o direito de só contabilizar as vendas realizadas após o 
cadastro do agente no Programa de Recompensa MB Operadora. Vendas anteriores ao 
cadastro não serão contabilizadas. 
 
1.6 O prazo para entrega dos cartões e de liberação das recargas é de 15 dias úteis, a 
contar da data em que o resgate foi solicitado.  
 
2. PREMIAÇÃO DOS AGENTES (INDIVIDUAL) 
 
2.1 As metas tem duração de 3 meses (trimestral), sendo possível acumular e resgatar os 
prêmios até o último dia. Os valores serão zerados ao começar um novo trimestre. 
 
2.2 As datas para as metas são de: 01/06 a 31/08; 01/09 a 30/11; 01/12 a 29/02; 01/03 a 30/06. 
Todas as vendas realizadas até o último dia serão contabilizadas no trimestre vigente. 
 
2.3 O agente que alcançar uma medalha será notificado, podendo neste momento optar 
por receber o prêmio ou declinar e continuar somando valores para atingir a próxima 
medalha. Uma vez que o agente optar por conseguir a próxima medalha e não atingir a 
meta, receberá o prêmio referente ao valor da medalha anterior apenas no final do 
trimestre. Quanto mais o agente vende, mais acumula e pode resgatar bônus maiores.  
 
2.4 Quando feito o resgate, os valores serão zerados e começarão a contar novamente do 
início.  
 
2.5 O valor do bônus será creditado no cartão Banricard Presente, que poderá ser usado 
na função debito, em qualquer máquina Vero, nos estabelecimentos que aceitem 
Banrisul. Você poderá consultar os valores no app do cartão em seu celular. Caso o cartão 
seja perdido ou extraviado, será cobrado o valor de R$ 10,00 para reemissão (valor será 
descontado na próxima recarga). 
 

mailto:fabiani@mboperadora.com.br


2.6 Tabela de metas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ao vender um bloqueio da MB Operadora, o agente ganha um bônus extra de R$ 25,00 por pessoa 
 
 
3. PREMIAÇÃO DAS AGÊNCIAS (CORRIDA DE TROFÉUS)  
 
3.1 A agência que vencer primeiro a corrida, também ganha prêmios.  
 
3.2 A pontuação da agência é obtida pela soma das vendas de todos os seus agentes 
cadastrados participantes no ano vigente.  
 
3.3 A Corrida dos Troféus tem validade de 01/06/19 a 01/06/20. 
 
3.4 A agência que alcançar primeiro o Troféu 1 será notificada, podendo neste momento 
optar por receber o prêmio ou declinar e continuar somando valores para atingir o Troféu 
2. Uma vez que a agência optar por atingir o próximo Troféu, não poderá retomar ao 
Troféu anterior.  
 
3.5 A cada Troféu conquistado e recebido, os valores referentes são zerados.  
 
3.6 Se uma mesma agência conseguir um Troféu qualquer e quiser concorrer ao outro 
Troféu, pode continuar somando valores a partir de zero. Desta forma, uma mesma 
agência poderá vir a ganhar os dois Troféus no ano vigente.  
 
3.7 Poderão ser considerados critérios de desempate na Corrida dos Troféus, 
respectivamente: valores totais em vendas, valor médio mensal, diversificação de 
produtos e pontualidade nos pagamentos. 
 
3.8 Tabela de metas: 
 

 
 
 
 
 
 

 

MEDALHAS VENDAS PRÊMIO 

Medalha 1 R$ 50.000 R$ 175 

Medalha 2 R$ 100.000 R$ 400 

Medalha 3 R$ 150.000 R$ 637,50 

Medalha 4 R$ 200.000 R$ 900 

Medalha 5 R$ 350.000 R$ 1.662,50 

Medalha 6 R$ 500.000 R$ 2.500 

TROFÉU VENDAS PRÊMIO 

Troféu 1 R$ 1.000.000 R$ 2.500 

Troféu 2 R$ 1.500.000 R$ 3.800 


