TRANSMITINDO FORÇA EM
A FÁBRICA DOS SONHOS
www.aamtransmitindoforca.com.br
REGULAMENTO
1. OBJETIVO
“Transmitindo Força em A Fábrica dos Sonhos” é uma grande campanha de
incentivo, feita para valorizar os colaboradores, através de um jogo on-line e temático
que estimula a comunicação, o relacionamento e a troca de conhecimento, com o
objetivo de trabalhar a cultura organizacional e estreitar ainda mais o relacionamento
entre os colaboradores e a AAM do Brasil.
1.2. Regras Gerais
As regras desse regulamento poderão ser alteradas durante a vigência dessa
campanha e serão incluídas ao regulamento através de Aditivos. Tais mudanças serão
avisadas por uma dessas vias: comunicado via sistema, e-mail ou Blog, com as mudanças
e data de início da vigência do novo regulamento/aditivo.
Casos omissos ao regulamento serão decididos pela comissão reguladora da
campanha.
A campanha de incentivo “Transmitindo Força em A Fábrica dos Sonhos” terá seu
período de vigência de 06/02/2013 à 20/08/2013 e será composta por 6 Fases:
1ª Fase – As Primeiras Peças
2ª Fase – Desvendando Mistérios
3ª Fase - Desafios Constantes
4ª Fase – Superando Obstáculos
5ª Fase – Revelando Segredos
6ª Fase – A Fábrica dos Sonhos
Somente os colaboradores ativos da AAM do Brasil (trabalhadores CLT, aprendizes
e estagiários) podem participar da campanha mediante inscrição, a qual será feita
exclusivamente através do site www.aamtransmitindoforca.com.br. Terceiros e
colaboradores temporários não podem participar da campanha “Transmitindo Força em
A Fábrica dos Sonhos”.
2. INSCRIÇÕES
2.1. Regras Gerais
Todos os participantes da campanha deverão realizar o cadastro no site:
www.aamtransmitindoforca.com.br com seus dados corretos para poderem participar da
campanha “Transmitindo Força em A Fábrica dos Sonhos”. As inscrições para novos
participantes da campanha poderão ser solicitadas em qualquer data através do e-mail:
contato@aamtransmitindoforca.com.br.
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A AAM do Brasil não se responsabiliza por eventuais dados informados
incorretamente. O usuário deverá possuir um nome e e-mail individual e exclusivo. Cada
usuário terá direito de cadastrar apenas um e-mail, não sendo permitido o
cadastramento de mais de um login. Colaboradores do quadro Administrativo e Produção
poderão participar da campanha, acumular pontos e concorrer às premiações. Já os
colaboradores do quadro de Recursos Humanos, Gerência e Diretoria, poderão participar
e acumular pontos, mas não concorrem às premiações.
2.2. Funcionamento
2.2.1. Cadastro Inicial e Atualização de Cadastro
No início da campanha haverá um momento de cadastramento, em que o
participante fará o seu cadastro inicial. O cadastro inicial na campanha contabilizará
pontuação ao usuário que o fizer corretamente, ele receberá 30 pontos por essa ação,
uma única vez. O procedimento de atualização de cadastro pode ocorrer a qualquer
momento durante o período da campanha.
Para atualizar o cadastro durante a campanha, basta seguir os passos:
a) Efetuar o login no sistema a partir do e-mail recebido com link, usuário e senha
b) Clicar em Minha Conta
c) Preencher os campos necessários com os dados atualizados:
1. Nome completo (campo texto)
2. Sexo: Feminino ou Masculino (campo escolha)
3. Setor: Produção ou Administrativo ou Gerência ou Diretoria (campo escolha)
3.1. Colaboradores do quadro de Recursos Humanos, Diretoria e Gerência
participam da campanha, pontuam e não concorrem às premiações.
3.2. Uma vez escolhido o setor, o participante não poderá alterar este campo.
Para solicitar a alteração, deverá enviar um e-mail para:
contato@aamtransmitindoforca.com.br
3.3. A AAM não se responsabiliza por informações incorretas fornecidas pelos
participantes.
3.4. A AAM reserva-se ao direito de auditar as informações prestadas pelos
usuários e punir ações de inconformidade de cadastro.
4. Cargo (campo texto)
5. E-mail (campo texto)
6. Telefone comercial (campo texto)
7. Telefone celular (campo texto)
8. Autorização recebimento SMS (campo marcação)
9. Data de Nascimento (campo texto)
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10. CPF (campo texto)
11. Estado civil (campo escolha)
12. Tamanho de calça (campo escolha)
13. Tamanha de camisa (campo escolha)
14. Tamanho calçado (campo escolha)
15. Usa óculos de grau: Sim ou Não (campo escolha)
16. Alergia: Sim ou Não (caso sim, campo texto)
17. Fumante: Sim ou Não (campo escolha)
18. Telefone residencial (campo texto)
19. Matrícula (campo texto)
Notificações de atualização de dados: eventualmente, o sistema irá exibir
notificações. As notificações darão o passo-a-passo do que deve ser feito.
2.2.2. Recuperação de Senhas
Caso o participante da campanha esqueça sua senha de acesso, este deverá acessar o
site www.aamtransmitindoforca.com.br e seguir os seguintes passos:
a) Clicar no link “Esqueci a Senha” abaixo dos campos de login e senha.
b) Incluir o e-mail que o participante tenha cadastrado no sistema e clicar em
“Redefinir Senha”.
c) O sistema irá enviar um e-mail com um link e uma senha padrão. Se não receber o
e-mail, entrar em contato com o Suporte da campanha pelo e-mail
contato@aamtransmitindoforca.com.br.
d) Ao receber o e-mail para redefinir, basta clicar no link contido no corpo da
mensagem para adquirir a nova senha.
2.2.3. Colaboradores desligados
Fica sob responsabilidade do setor de Recursos Humanos da AAM do Brasil a
informação sobre a necessidade de desligamento de usuários da campanha de incentivo.
Os responsáveis devem informar o nome completo e e-mail do colaborador a ser
desligado no mesmo dia em que ocorrer o desligamento do mesmo, por meio do e-mail:
contato@aamtransmitindoforca.com.br.
Sobre o cadastro e pontuação de colaboradores desligados ou que solicitarem
desligamento:
a) Os usuários não terão mais acesso ao sistema de campanha de incentivo.
b) Os pontos de interações são intransferíveis e serão cancelados.
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c) O usuário desligado não participará do ranking e também não será premiado
futuramente pelo seu desempenho, independentemente da sua colocação e/ou
pontuação.
3. INTERAÇÕES
Os usuários poderão acumular pontos através de interações semanais no sistema
da campanha. Serão divulgadas pelo menos três interações toda semana, mas não haverá
dia/horário fixo para essa publicação, podendo ocorrer a qualquer momento.
As participações nas interações são divididas em:
 Acesso Diário
 Enquete
 Artigo
 Quiz
 Enigma
 Desafio Relâmpago
3.1. Acesso Diário
O acesso diário concederá pontos ao usuário.

3.1.1. Regras Gerais
O usuário pontuará pelo acesso diário ao site da campanha, incluindo sábados,
domingos e feriados, durante o período de vigência da campanha. Apenas o primeiro
acesso no dia concederá a pontuação ao usuário. Além da pontuação, o usuário que
acompanha diariamente o site da campanha, encontrará informações relevantes e de
interesse do mesmo através do menu Blog ou através de comunicados via sistema. A
pontuação obtida pelo acesso diário será contabilizada para os rankings.
3.1.2. Funcionamento do Acesso Diário
O usuário deverá entrar no site da campanha e informar seus dados de acesso
(usuário e senha). A partir do momento que entrar no site da campanha com os seus
dados, a pontuação será computada automaticamente. Caso não seja possível logar na
campanha, favor entrar em contato pelo e-mail: contato@aamtransmitindoforca.com.br
informando o problema de acesso, juntamente, com data e print screen da tela com a
mensagem de erro. Eventuais problemas de acesso e não contabilização da pontuação
deverão ser avaliados e julgados pela comissão reguladora da campanha “Transmitindo
Força em A Fábrica dos Sonhos”.
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3.1.3 Pontuação do Acesso Diário
Pontos ganhos por Acesso Diário

1 ponto

3.2. Enquete
A participação concederá pontos aos usuários.
3.2.1. Regras Gerais
Apenas usuários inscritos e logados no sistema poderão participar das interações.
Não há resposta certa e a pontuação ocorre pela escolha de uma opção de resposta na
Enquete. A periodicidade da Enquete é semanal e não possui um dia da semana fixo para
iniciar ou para finalizar.
3.2.2. Funcionamento da Enquete
As Enquetes são acessíveis de duas formas: aparecem automaticamente quando
houver uma Enquete publicada que ainda não tenha sido respondida pelo participante ou
por meio do menu superior “Enquete”. Para responder, o participante deve ler a Enquete
e selecionar a opção de resposta que julga correta. A opção que for selecionada será
convertida em pontos. Após selecionar uma opção, basta clicar em “Enviar”.
Quando não houver Enquetes publicadas, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
“Aguarde. Em breve você poderá participar de mais uma interação. Para sair da Enquete,
basta clicar no botão de fechar (X) logo acima do título “Enquete”.
3.2.3. Pontuação da Enquete
Pontos ganhos por Enquete respondida

15 pontos

3.3. Artigo
A opinião sobre os temas apresentados concederá pontos aos usuários.
3.3.1. Regras Gerais
É aceito apenas um comentário por Artigo. A pontuação ocorre pela participação
com comentário na interação. Apenas usuários inscritos poderão participar das
interações e o participante deverá estar logado para poder incluir seu comentário.
Comentários ofensivos ou copiados de outros usuários serão invalidados e a pontuação
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adquirida pela interação será cancelada. A periodicidade do Artigo é semanal e não
possui um dia da semana fixo para iniciar ou para finalizar.
Este tipo de interação também é utilizado para a participação no Prêmio
“Transmitindo Força”, que premia pelo melhor depoimento de aplicação no dia a dia dos
princípios e valores do “Transmitindo Força”.
3.3.2. Funcionamento do Artigo
Os Artigos são acessíveis de duas formas: aparecem automaticamente quando
houver um Artigo publicado que ainda não tenha sido comentado pelo participante ou
através do menu superior “Artigo”. Para comentar, o participante deve ler o texto e
redigir um comentário sobre o tema ou sobre o que é perguntado. Comentários que não
infringirem as regras gerais do regulamento serão convertidos em pontos. Após escrever
o comentário, basta clicar em “Enviar”.
Quando não houver Artigos publicados o sistema exibirá a seguinte mensagem:
“Aguarde. Em breve você poderá participar de mais uma interação.Para sair do Artigo,
basta clicar no botão de fechar (X) logo acima do título Artigo.
3.3.3. Pontuação do Artigo
Pontos ganhos pela participação comentando no Artigo

15 pontos

3.4. Quiz
A resposta correta no Quiz concederá pontos aos usuários.
3.4.1. Regras Gerais
Haverá apenas uma resposta correta e a pontuação ocorre pela escolha da
resposta certa. Apenas usuários inscritos poderão participar das interações e o
participante deverá estar logado para responder ao Quiz. O Quiz possui apenas uma
pergunta e será permitida a escolha de somente uma opção de resposta. A periodicidade
do Quiz é semanal e não possui um dia da semana fixo para iniciar ou para finalizar. O
usuário só pontua se responder corretamente.
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3.4.2. Funcionamento do Quiz
O Quiz é acessível de duas formas: aparece automaticamente quando houver um
Quiz publicado que ainda não tenha sido respondido pelo participante ou através do
menu superior “Quiz”. Para responder, o participante deve ler o Quiz e selecionar uma
das opções de resposta que considera a correta. Apenas o participante que responder
corretamente terá sua participação convertida em pontos. Após selecionar uma opção
basta clicar em “Enviar”.
Quando não houver Quiz publicado o sistema exibirá a seguinte mensagem:
“Aguarde. Em breve você poderá participar de mais uma interação”. Para sair do Quiz,
basta clicar no botão de fechar (X) logo acima do título Quiz.
3.4.3. Pontuação do Quiz
Pontos ganhos para cada resposta correta no Quiz

20 pontos

3.5. Enigma
O Enigma possui o mesmo formato do Quiz. A resposta correta do Enigma
concederá pontos aos usuários.
3.5.1. Regras Gerais
Haverá apenas uma resposta correta e a pontuação ocorre pela escolha da
resposta certa. Apenas usuários inscritos poderão participar das interações e o
participante deverá estar logado para responder ao Enigma. O Enigma possui apenas uma
pergunta e será permitida a escolha de somente uma opção de resposta. A periodicidade
do Enigma é mensal e ficará publicado pelo período de 24 horas, contando a partir do
momento em que foi publicado.
3.5.2. Funcionamento do Enigma
O Enigma é acessível de duas formas: aparece automaticamente quando houver
um Enigma publicado que ainda não tenha sido respondido pelo participante ou através
do menu superior “Enigma”. Para responder, o participante deve ler o Enigma e
selecionar uma das opções de resposta que considera a correta. Apenas o participante
que responder corretamente terá sua interação convertida em pontos e terá desvendado
a data e o horário da liberação da interação Desafio Relâmpago.
Quando não houver Enigma publicado o sistema exibirá a seguinte mensagem:
“Aguarde. Em breve você poderá participar de mais uma interação” Para sair do Enigma,
basta clicar no botão de fechar (X) logo acima do título Enigma.
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3.5.3. Pontuação do Enigma
Pontos ganhos para cada resposta correta no Enigma

5 pontos

3.6. Desafio Relâmpago
O Desafio Relâmpago possui o mesmo formato do Quiz e do Enigma. Responda
corretamente a questão, selecionando somente uma das alternativas.
3.6.1. Regras Gerais
Haverá apenas uma resposta correta e a pontuação ocorre pela escolha da
resposta certa. Apenas usuários inscritos poderão participar das interações e o
participante deverá estar logado para responder ao Desafio Relâmpago. O Desafio
Relâmpago possui apenas uma pergunta e uma opção de resposta correta. A
periodicidade do Desafio Relâmpago é mensal. O Desafio Relâmpago terá duração de 48
horas, da data e horário da publicação, e o usuário só irá pontuar se responder
corretamente e dentro do prazo.
3.6.2. Funcionamento do Desafio Relâmpago
O Desafio Relâmpago é acessível de duas formas: aparece automaticamente
quando houver um Desafio Relâmpago publicado que ainda não tenha sido respondido
pelo participante ou através do menu superior “Desafio Relâmpago”. Para responder, o
participante deve ler o Desafio Relâmpago e selecionar uma das opções de resposta que
considera a correta. Apenas o participante que responder corretamente terá sua
interação convertida em pontuação. Após selecionar uma opção basta clicar em “Enviar”.
Quando não houver Desafio Relâmpago publicado o sistema exibirá a seguinte
mensagem: “Aguarde. Em breve você poderá participar de mais uma interação”. Para sair
do Desafio Relâmpago, basta clicar no botão de fechar (X) logo acima do título Desafio
Relâmpago.
3.6.3. Pontuação do Desafio Relâmpago
Pontos ganhos para cada resposta correta no Desafio Relâmpago

30 pontos

4. PONTUAÇÃO EXTRA
Os colaboradores que cumprirem os requisitos descritos abaixo receberão pontos
extras.
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4.1. Assiduidade ou Banco de Horas
Esta pontuação extra será computada ao final de cada fase aos participantes que
cumprirem as regras.
4.1.1. Regras Gerais
Para receber os pontos os colaboradores da Produção devem ter 100% de
assiduidade no mês que corresponde à fase, com base na data de fechamento da folha de
pagamento.
Para receber os pontos os colaboradores do Administrativo não poderão
apresentar banco de horas negativo no mês que corresponde à fase, com base na data de
fechamento da folha de pagamento.
4.1.2. Pontuação Assiduidade ou Banco de Horas
Pontos extras ganhos à cada fase concluída por Assiduidade ou Banco de Horas

30

4.2. Sugestão UNI
Esta pontuação extra será computada ao final de cada fase aos participantes que
cumprirem as regras descritas abaixo.
4.2.1. Regras Gerais
Para cada colaborador participante na campanha que submeter 01 (uma) ou mais
sugestões do UNI no período da fase, ganhará 10 pontos.
Para cada colaborador participante na campanha que tiver 01 (uma) sugestão do
UNI implementada no mês em curso, receberá 05 pontos por sugestão implementada.
4.2.2. Pontuação Sugestão UNI
Pontos extras ganhos à cada
sugestões do UNI

fase concluída para Envio de 01 ou mais 10
pontos

Pontos extras ganhos à cada fase concluída para cada sugestão do UNI 05
implementada
pontos
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4.3. Momento Reconhecimento
Esta pontuação extra será computada ao final de cada fase aos participantes que
cumprirem as regras.
4.3.1. Regras Gerais
Cada “Momento Reconhecimento” recebido por um colaborador no período de
uma fase será convertido em pontos. Caso o colaborador receba mais que um “Momento
Reconhecimento” no período, os pontos serão multiplicados pela quantidade de
reconhecimentos. O “Momento Reconhecimento por Tempo de Casa”, publicado no
“Como AAManhecemos?” não credita pontos extras na campanha.
4.3.2. Pontuação Momento Reconhecimento
Pontos extras ganhos para 01 Momento Reconhecimento

15 pontos
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4.4. Quadro de Pontuação
A pontuação referente a cada interação encontra-se descrita abaixo.
TAREFA

DESCRIÇÃO
Seus primeiros pontos já
Cadastramento são conquistados ao se
cadastrar
Dê sua opinião
selecionando uma das
alternativas
Enquete
apresentadas. Não há
resposta certa. Sua
opinião é a que vale.
Responda corretamente a
Quiz
questão, selecionando
uma das alternativas.
Expresse sua opinião
Artigo
sobre o tema
apresentado.
Em algum momento lhe
será apresentado um
Enigma. Desvende-o e
Enigma
descubra em que data e
horário haverá um
Desafio Relâmpago.
Desafio
Cumpra a atividade na
relâmpago
data e horário marcado.

PERIODICIDADE

PONTOS

(uma única vez)

30

1x Semana

15

1x Semana

20
(a cada resposta
certa)
15
(a cada postagem)

1x Mês

5

1x Mês

30

Acesso diário

Seu acesso diário ao
hotsite também lhe
concede pontos.

DIÁRIO
(pontua apenas o
primeiro acesso do
dia)

01

Blog

Local para ser um
repositório de
informações e troca de
experiências.

SEMANAL

Sem potuação

1x Semana
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Assiduidade

Colaboradores da
Produção: ter 100% de
assiduidade no mês que
corresponde à fase, com
base na data de
fechamento da folha de
pagamento.
Colaboradores do
Administrativo: não ter
banco de horas negativo
no mês que corresponde
à fase, com base na data
de fechamento da folha
de pagamento.

MENSAL

30

Sugestão UNI

A cada 01 (uma) ou mais
sugestões ao UNI no
período da fase.

MENSAL

10

MENSAL

05

MENSAL

15

A cada 01 (uma) sugestão
Sugestão UNI
do UNI implementada no
Implementação
período da fase.
A cada 01 (um) Momento
Momento
Reconhecimento
Reconhecimento recebido no período do
da fase
5. RANKING

5.1. Regras Gerais
O ranking é exibido de acordo com as regras de pontuação, interações e pontos
extras. Haverá um ranking para cada fase, baseado na pontuação obtida nas interações e
nos pontos extras da fase em questão.
O ranking “Pontos por Fase” será zerado ao início de uma nova fase.
Haverá outro ranking que exibirá a pontuação geral, ou seja, os pontos
acumulados ao longo da campanha, classificado como “Pontos Acumulados”.
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5.2. Funcionamento do Ranking
As premiações por fase são baseadas no ranking mensal exibido no menu
“Ranking”. O primeiro colocado, com maior saldo de pontos, receberá a premiação
estipulada para a respectiva fase, chamada de “Prêmio Conquista Peças Mágicas”.
As premiações por pontuação acumulada são baseadas no ranking geral exibido
no menu “Ranking”. O primeiro colocado, com maior saldo de pontos (Pontos
Acumulados) ganhos ao decorrer da campanha, receberá a premiação estipulada,
chamada de “Super Prêmio Grande Explorador” e “Super Prêmio dos Sonhos”. O segundo
e o terceiro colocados (Pontos Acumulados), ganharão a premiação “Super Prêmio dos
Sonhos”.
6. Premiação
Cada premiação possui critérios próprios e regras gerais que regulamenta o
vencedor.
6.1. Regras Gerais
Cada premiação tem critérios de avaliação próprios. As premiações são pessoais e
intransferíveis para outro participante e não podem ser trocadas.
Cadastros com informações incorretas, duplicados ou demais comportamentos
considerados inadequados na campanha, poderão levar ao não recebimento da
premiação de acordo com as regras estabelecidas neste regulamento.
6.2. “Prêmio GPS”
O colaborador com maior pontuação ao final de cada fase irá ganhar uma
premiação. Essa premiação ocorrerá com base no ranking “Pontos por Fase” e está
condicionada ao cumprimento integral das regras da campanha. A entrega da premiação
poderá ser efetuada em até 60 dias após a divulgação do resultado do ganhador.
A premiação “Prêmio GPS” para a campanha “Transmitindo Força em A Fábrica
dos Sonhos” será:
01 Media Player (touch, Wi-Fi, Bluetooth, Câmera 2.0).
Caso o vencedor desta premiação já tenha ganho este mesmo prêmio em outra
fase, o vencedor poderá optar por outro prêmio de mesmo valor que será divulgado
pelos gestores da campanha. Não serão distribuídos vouchers para esta premiação.
Será permitido apenas um (01) vencedor por fase. A divulgação do vencedor será
feita através do Blog e via canais de comunicação. Em caso de empate valerá a regra de
desempate abaixo.
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6.2.1 Desempate do “Prêmio GPS”
Em caso de empate na premiação “Prêmio GPS”, serão considerados os critérios
de desempate, de acordo com a ordem descrita:
a)
Usuário que acertou mais respostas no Quiz;
b)
Usuário que apresentar maior pontuação nos Acessos Diários.
c)
Usuário que apresentar a maior nota na Avaliação de Desempenho;
Após a definição, o vencedor será divulgado no Blog e pelos canais de
comunicação.
Exemplo:
POSIÇÃO
NO

NOME

RANKING

TOTAL DE
PONTOS
ACUMULADO POR
FASE

DESEMPATE A
DESEMPATE B
PONTOS DE
PONTOS DE
ACERTO NO QUIZ ACESSO DIÁRIO

DESEMPATE C
NOTA
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO

1

João

100

30

10

50

2

Maria

100

30

10

25

3

Marcos

100

25

Não participa
do desempate

Não participa
do desempate

4

Ana

100

20

Não participa
do desempate

Não participa
do desempate

6.3. Prêmio “Transmitindo Força”
Será premiado o melhor depoimento de aplicação no dia a dia dos princípios e
valores disseminados por meio do “Transmitindo Força”.
Esta premiação é composta por uma interação em formato de Artigo, que não
pontua, no qual o colaborador que desejar participar deve contar uma experiência vivida,
tanto no aspecto profissional, como pessoal, em que um (01) dos princípios ou valores
disseminados no “Transmitindo Força”, tenha sido vivenciado ou aplicado na situação.
Para concorrer ao Prêmio “Transmitindo Força” o usuário precisa participar da
interação específica do Artigo “Transmitindo Força” e escrever o texto no local indicado
para participação no tipo de interação Artigo, respondendo a itens obrigatórios conforme
segue:
1. Descrição da situação;
2. Local em que aconteceu;
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3. Pessoas envolvidas;
4. Princípio ou valor envolvido;
5. Desfecho da vivência com a aplicação e exemplificação do princípio ou
valor.
Esta premiação visa alimentar o senso de conhecimento do colaborador e
também promover a disseminação do conceito “Transmitindo Força” aos demais colegas.
As histórias que participarem da interação serão avaliadas por um comitê,
composto pela comissão avaliadora “Transmitindo Força”. Após a deliberação do comitê,
haverá a divulgação do vencedor.
Somente um colaborador será premiado por fase e a premiação é condicionada ao
cumprimento das regras da campanha.
Não será permitido a premiação consecutiva ou pela segunda vez ao mesmo
colaborador durante a vigência deste regulamento e da campanha “Transmitindo Força
em A Fábrica dos Sonhos”.
A premiação “Transmitindo Força” para a campanha “Transmitindo Força em A
Fábrica dos Sonhos” será um um bônus de R$ 300,00 no vale Alimentação. Estagiários
que venham a ganhar esse prêmio receberão o valor na folha de pagamento. A entrega
da premiação poderá ser efetuada até 60 dias após a divulgação do resultado do
ganhador, que será feita por meio do Blog e via canais de comunicação.
6.4. Prêmio “Explorador do mês”
Esta premiação é mensal e realizada através de sorteio eletrônico entre os
participantes que atenderem ao critério de participação. Para concorrer ao Sorteio
Mensal o usuário precisa:
1º Participar de todas as interações na fase do mês em questão,
independentemente da sua pontuação no jogo e colocação no ranking;
2º Para colaboradores da Produção, ter 100% de assiduidade no mês que
corresponde à fase, com base na data de fechamento da folha de pagamento (verificar
item 4.1);
3º Para colaboradores do Administrativo, não ter banco de horas negativo no mês
que corresponde à fase, com base na data de fechamento da folha de pagamento;
(verificar item 4.1)
4º Não poderá participar do sorteio os colaboradores que já tenham sido
premiados anteriormente no Prêmio “Explorador do mês”.
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*Atenção: se não houver participantes com 100% de participação e 0 (zero) de
absenteísmo, o prêmio será sorteado entre os colaboradores com 0 (zero) absenteísmo e
o maior número de interações.
A data base de início da fase pode variar de acordo com o fechamento da fase
anterior.
Esta premiação visa alimentar a adesão e participação na campanha de incentivo
dos colaboradores da AAM do Brasil, bem como a assiduidade. Será permitido apenas um
vencedor por mês e a premiação está condicionada ao cumprimento das regras gerais da
campanha.
A premiação para a campanha “Transmitindo Força em A Fábrica dos sonhos” será
01 (um) aparelho Blu-Ray Player. A entrega da premiação poderá ser efetuada até 60 dias
após a divulgação do resultado do ganhador, que será feita através do Blog e via canais de
Comunicação.
6.5. “Super Prêmio Grande Explorador”
O colaborador com maior pontuação ao final da campanha “Transmitindo Força
em A Fábrica dos Sonhos” será premiado com um bônus de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
na folha de pagamento uma única vez. Essa premiação ocorrerá com base no ranking
geral (Acumulado Geral) e está condicionada ao cumprimento das regras da campanha. A
entrega da premiação poderá ser efetuada em até 60 dias após a divulgação do resultado
do ganhador.
Atenção: esta bonificação será feita em folha de pagamento com dedução de
todos os impostos previstos em legislação.
Será permitido apenas um (01) vencedor por campanha. Esta premiação é
cumulativa com a premiação “Super Prêmio dos Sonhos” para o primeiro colocado no
ranking geral (Acumulado Geral). Em caso de empate valerá a regra de desempate. A
divulgação do vencedor será feita através do Blog e via canais de comunicação.
6.5.1. Desempate do “Super Prêmio Grande Explorador”
Em caso de empate na premiação “Prêmio Conquista Peças Mágicas”, serão
considerados os critérios de desempate, de acordo com a ordem descrita:
d)
Usuário que acertou mais respostas no Quiz;
e)
Usuário que apresentar maior pontuação nos Acessos Diários.
f)
Usuário que apresentar a maior nota na Avaliação de Desempenho;
Após a definição, o vencedor será divulgado no Blog e pelos canais de
comunicação.
Exemplo:
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POSIÇÃO
NO

NOME

RANKING

TOTAL DE
PONTOS
ACUMULADO POR
FASE

DESEMPATE A
DESEMPATE B
PONTOS DE
PONTOS DE
ACERTO NO QUIZ ACESSO DIÁRIO

DESEMPATE C
NOTA
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO

1

João

100

30

10

50

2

Maria

100

30

10

25

3

Marcos

100

25

Não participa
do desempate

Não participa
do desempate

4

Ana

100

20

Não participa
do desempate

Não participa
do desempate

6.6. “Super Prêmio dos Sonhos”
Essa premiação ocorrerá com base no ranking geral (Acumulado Geral) e está
condicionada ao cumprimento das regras da campanha. Os três (03) primeiros colocados,
com maior pontuação ao final da campanha “Transmitindo Força em A Fábrica dos
Sonhos”, serão premiados com:
01 (uma) Viagem para Porto de Galinhas 7 Noites com direito a 01 (um)
acompanhante maior de 18 anos, com sistema de pensão All Inclusive.
Serão permitidos apenas três (03) vencedores para esta premiação. Em caso de
empate valerá a regra de desempate abaixo. A divulgação do vencedor será feita através
do Blog e via canais de comunicação.
6.6.1. Desempate do “Super Prêmio dos Sonhos”
Em caso de empate na premiação “Super Prêmio dos Sonhos”, serão considerados
os critérios de desempate, de acordo com a ordem descrita:
a) Usuário que apresentar a maior nota na Avaliação de Desempenho;
b) Usuário que acertou mais respostas no Quiz;
c) Usuário que apresentar maior pontuação no Acessos Diários.

Exemplo:
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POSIÇÃO
NO

NOME

RANKING

TOTAL DE
PONTOS
FASE

DESEMPATE A
NOTA
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO

DESEMPATE B
PONTOS DE
ACERTO NO QUIZ

ACUMULADO POR

DESEMPATE C
PONTOS DE
ACESSO DIÁRIO

1

João

100

30

90

30

2

Maria

100

30

90

25

3

Marcos

100

29

Não participa
do desempate

Não participa
do desempate

4

Ana

100

28

Não participa
do desempate

Não participa
do desempate

7. COMUNICAÇÃO
É de responsabilidade dos participantes da campanha o acompanhamento aos
conteúdos e informações divulgados através do menu “Blog”.
7.1. Blog
O blog é um site para ser fonte de informações e divulgações relevantes à
campanha e aos usuários, e também local de troca de experiências. Os comentários no
Blog não geram pontos e serão avaliados pelo moderador do Blog. Só é possível acessar o
Blog com login e senha de acesso.
7.2. Comunicado
Espaço para comunicação de avisos de extrema importância. Os comunicados
estão visíveis para todos os usuários, assim que o login é feito.
7.3. E-mail Marketing
Os e-mails marketing são enviados para todos os usuários e visam informar sobre
assuntos relevantes da campanha. Caso o conteúdo não apareça, clicar em “exibir
imagem” ou “Se você não está conseguindo ver o conteúdo deste email acesse a versão
alternativa”. Se, nenhuma das opções funcionar, encaminhar e-mail para:
contato@aamtransmitindoforca.com.br e solicitar o conteúdo. É de responsabilidade do
participante verificar se os e-mails enviados não irão cair na “Lixeira” ou no “Spam”.
8. SUPORTE
18
v.2 28/03/2013

TRANSMITINDO FORÇA EM
A FÁBRICA DOS SONHOS
www.aamtransmitindoforca.com.br
REGULAMENTO
Suporte aos usuários, em casos de dúvidas, ativações e mudanças de cadastro,
irregularidades na campanha, erros de sistema, solicitações de senhas, entre outras
questões, devem ser enviadas para o e-mail contato@aamtransmitindoforca.com.br.
As solicitações devem ser enviadas juntamente com:
Nome completo do participante;
E-mail cadastrado;
Explicação da solicitação;
Print da tela da solicitação.
A solução do suporte não é imediata. Por isso, aguarde a equipe entrar em
contato via e-mail com as obervações necessárias. A cada solicitação, será feita uma
avaliação pela equipe e informada ao participante.
9. DESLIGAMENTOS E PUNIÇÕES
Eventuais irregularidades ou ações que se caracterizarem pelo uso de má fé,
poderão ocasionar sanções ou até mesmo exclusão da campanha “Transmitindo Força em
A Fábrica dos Sonhos”.
A atualização do cadastro no site da campanha é obrigatório para confirmar a sua
participação. Caso contrário, o participante será desclassificado automaticamente.
Não serão válidos os cadastros de pessoas que não fazem parte do quadro de
colaboradores, como, por exemplo, terceiros, temporários, fornecedores, parentes e
pessoas conhecidas dos colaboradores. Caso ocorra, serão desclassificados da
competição.
Não será permitido repetir o cadastramento, ou seja, possuir mais de um
cadastro. Caso isso ocorra, o cadastro será invalidado e também será desclassificado da
competição.
Nas interações em que os participantes poderão publicar textos como Artigo e o
espaço Blog em que é possível inserir comentários, não será permitido fazer comentários
com termos de baixo calão, ofensas, xingamentos, etc. Tal ação levará à desclassificação
da competição.
Colaboradores que solicitarem desligamento ou forem desligados, deixam de
participar imediatamente da campanha e não terão direito a nenhuma premiação futura,
bem como seus pontos são automaticamente zerados.
A Equipe “Transmitindo Força em A Fábrica dos Sonhos” deseja boa sorte nesta
aventura! Em casos de dúvidas, fale conosco: contato@aamtransmitindoforca.com.br
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