
POLÍTICA COMERCIAL 
 

XXXV Campeonato Brasileiro de Basquete Master (RIO 2019) 
 

Rio de Janeiro - 8 à 16 de Novembro 
 
 

COMISSÃO SOBRE VENDA DE COTAS DE PATROCÍNIO 
 
 

1. Qualquer pessoa física ou jurídica (REPRESENTANTE), que indicar uma empresa e, ao mesmo tempo, 
conseguir uma reunião do nosso departamento de marketing para venda de uma cota de patrocínio do programa 
MASTER 30, fará jús à 20% do valores líquidos recebidos (após venda confirmada da cota) pela empresa 
organizadora do evento a Rio 2019 Associação Desportiva Ltda, mediante a apresentação dos documentos 
fiscais pertinentes. 

a. 10 COTAS OURO À     R$ 30.000,00 CADA - COMISSÃO = R$ 6.000,00 BRUTOS 
b. 10 COTAS PRATA À    R$ 20.000,00 CADA - COMISSÃO = R$ 4.000,00 BRUTOS 
c. 10 COTAS BRONZE À R$ 10.000,00 CADA - COMISSÃO = R$ 2.000,00 BRUTOS 

 
 

2. Os pagamentos serão feitos em até 5 dias úteis após a confirmação do depósito na conta da Rio 2019. 
 
 

3. Em caso de renovação, o REPRESENTANTE continuará fazendo jús à dita remuneração. 
a. este item se aplica quando o REPRESENTANTE mantém o relacionamento com o cliente, sob nossa 

orientação, de forma a mantê-lo satisfeito e atendido antes, durante e após o evento patrocinado. 
 
 

4. Para se qualificar como REPRESENTANTE:  
 

a. Enviar um email para info@basquetemaster.com ou preencher o formulário no site 
https://www.basquetemaster.com/contato 
 

b. No campo assunto : REPRESENTANTE - NOME DA EMPRESA (potencial  patrocinadora) 
 

c. Aguardar nossa confirmação por email, em até 48 horas, de que aquela empresa está LIVRE (não existe 
contatos prévios em andamento - evitar duplicidade) para ser contatada. 
 

d. O REPRESENTANTE terá 10 DIAS corridos para agendar a reunião entre o POTENCIAL 
PATROCINADOR e nosso departamento de marketing/comercial. 

 
 

5. Na hipótese em que um REPRESENTANTE não deseje ser remunerado, ele receberá um RECIBO DE 
DOAÇÃO da Rio 2019. 

 
6. Qualquer dúvida, envie-nos um email ou preencha o formulário constantes do item 4a acima 

 
  
      Rio de Janeiro, 06/06/2019 
 
      Benedicto Cícero Tortelli                                                                                 João Henrique Areias 
      Presidente Comissão Organizadora Rio 2019                       Coordenador de Marketing 
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