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REGULAMENTO PREVI & CREDI - TRILHA FINANCEIRA   
(LEITURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS PARTICIPANTES)  

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

Art. 1º  Este Regulamento tem por objetivo estabelecer as normas e 

procedimentos do evento Previ & Credi - Trilha Financeira  que será realizado 
pela BASF Sociedade de Previdência Complementar (“BASF Previdência”), 

inscrita no CNPJ/MF sob o  n° 56.995.624/0001-40 com sede na Avenida Ângelo 

Demarchi, 123, Demarchi, CEP 09844-900 na cidade de São Bernardo do 

Campo, Estado de São Paulo e pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 

do Grupo BASF (“CrediBASF”), inscrita no CNPJ/MF sob o  nº 74.244.344/0001-

82 com sede na Avenida das Nações Unidas, 14171 - 17 º andar, Vila Gertrudes, 

CEP 04794-000 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

Art. 2° O objetivo do evento Previ & Credi - Trilha Financeira  é disseminar a 

cultura da educação financeira, além de divulgar os benefícios da BASF 

Previdência e CrediBASF aos colaboradores do Grupo BASF no Brasil. Com o 

intuito de engajar os colaboradores, será realizado um evento atrativo e dinâmico 

que contará com palestras e games que abordarão temas que vão desde a 
organização de finanças até produtos de investimentos.  

CAPÍTULO II 
DAS CONDIÇÕES 

Art. 3° O evento Previ & Credi - Trilha Financeira  será realizado entre os dias 

30/08 e 30/09/2021 e será disponibilizado a todos os colaboradores ativos do 

Grupo BASF no Brasil. Entretanto, apenas os participantes da BASF Previdência 
e da CrediBASF serão elegíveis a receberem os prêmios descritos no Art. 9°, 

atendendo os prazos estipulados no Art. 10. Os demais públicos serão elegíveis 

ao prêmio descrito no Art. 11. 

Parágrafo Único. O evento ocorrerá virtualmente por meio das plataformas 
descritas no Capítulo IV deste regulamento.  

CAPÍTULO III 
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                                                           DO EVENTO 

Art. 4° O evento será dividido em 5 (cinco) módulos, os quais serão 
apresentados 1 (um) por semana, relacionados à jornada sobre Educação 
Financeira, conforme descrito abaixo:  

• 1ª Semana - Saúde Mental - Finanças: Será apresentada a relação 
entre a saúde mental e as finanças.  

- 30/08/2021: Palestra Saúde Mental - Finanças; 

- 30/08/2021 a 03/09/2021: Período para responder o game com 
perguntas do módulo Saúde Mental - Finanças. 

• 2ª Semana – Organizando as Finanças: Serão abordadas técnicas e 
ferramentas disponíveis para organização das finanças.  

- 08/09/2021: Palestra Organizando as Finanças; 

- 08/09/2021 a 12/09/2021: Período para responder o game com 
perguntas do módulo Organizando as Finanças 

• 3ª Semana – CrediBASF e Reservas: Serão apresentados os 
benefícios da CrediBASF, bem como a importância de formação de 
reserva. 

- 13/09/2021: Palestra CrediBASF e Reservas; 

- 13/09/2021 a 17/09/2021: Período para responder o game com 
perguntas do módulo CrediBASF e reservas. 

• 4ª Semana – Previdência Complementar BASF: Serão apresentados 
os benefícios da BASF Previdência, bem como a  importância de 
investimentos para o futuro.  

- 20/09/2021: Palestra Previdência Complementar BASF; 

- 20/09/2021 a 24/09/2021: Período para responder o game com 
perguntas do módulo Previdência Complementar BASF. 

• 5ª Semana - Sofisticando seus investimentos: Será desmistificado  
a complexidade dos investimentos, demonstrando como funcionam e 
os principais produtos.   

- 27/09/2021: Palestra Sofisticando seus investimentos -  Ao vivo; 

- 27/09/2021 a 30/09/2021: Período para responder o game com 
perguntas do módulo Sofisticando seus investimentos. 
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Art. 5º Os módulos mencionados serão iniciados por meio de palestras e serão 
concluídos com um game (quiz) para auxiliar o colaborador na retenção do tema 
apresentado. Todos os módulos estarão interligados, compondo uma jornada de 
aprendizado. 

Parágrafo Único. Caso o colaborador não possa assistir as palestras em tempo 
real, poderá acessar o conteúdo apresentado através do aplicativo do Game 
(Previ & Credi Trilha Financeira) ou Youtube durante todo o período do evento 
conforme Art. 3°. Para que o participante consiga a pontuação referente ao quiz 
de cada módulo, deverá responder dentro dos prazos estipulados no Art 4°. 

CAPÍTULO IV 
DAS PLATAFORMAS 

Art. 6º O evento Previ & Credi - Trilha Financeira  será realizado virtualmente 
por meio das seguintes plataformas:  

• Webex: Será utilizado para apresentação dos módulos de Saúde 
Mental – Finanças; Organizando as Finanças; CrediBASF e Reservas; 
Previdência Complementar BASF e Sofisticando seus investimentos; 

• Youtube: As palestras mencionadas no item anterior, estarão 
disponíveis nesta plataforma para posterior consulta; e  

• Aplicativo Game (Previ & Credi - Trilha Financeira): Será o canal 
utilizado para que os colaboradores possam participar do game. Para 
esse acesso, será necessário realizar o download do aplicativo nas 
lojas Google Play e IOS Enterprise, e efetuar o cadastro informando o 
nome completo, e-mail (pessoal ou profissional) e apelido.  

CAPÍTULO V 
DA DIVULGAÇÃO 

Art. 7° O evento será divulgado pela BASF Previdência e/ou CrediBASF, por 
meio das seguintes plataformas:  

• Sites BASF Previdência e CrediBASF;  

• BI (BASF Informa); 

• E-mails; e  

• Yammer. 

Art. 8° Os vencedores do game, mediante aceite da autorização para o uso e 
divulgação de imagem e voz, terão suas fotos e nomes publicados nas 
plataformas mencionadas acima. 
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CAPÍTULO VI 
DA PREMIAÇÃO 

Art. 9° Os colaboradores com as 10 maiores pontuações serão premiados 
conforme relação abaixo e de acordo com os Art. 10 e 11 deste capítulo: 

RANKING PRÊMIO 
1° e 2° Lugares Iphone 11 
3° e 4° Lugares Irobot Romba 
5° e 6° Lugares JBL Bombox 
7° e 8° Lugares Smart TV Samsung 50” 
9° e 10° Lugares Samsung Galaxy A32 

Art. 10 Para ser elegível a premiação o colaborador deverá, obrigatoriamente, 
ser participante cumulativamente e simultaneamente da BASF Previdência e 
cooperado da CrediBASF. com adesão realizada até 31/08/2021. As adesões 
realizadas após o período mencionado, serão consideradas inelegíveis aos 
prêmios descritos no Art. 9º. 

Art. 11 No caso de colaboradores vencedores, não participantes da BASF 
Previdência e CrediBASF, ou que fizerem a adesão após os prazos mencionados 
no Art. 10, a premiação será: 

RANKING PRÊMIO 
1° a 10° Lugar Cafeteira Philco 

Art. 12 Em caso de empate nas notas finais, será realizado sorteio pelo site 
Sorteador (https://sorteador.com.br/) para definição do ganhador. 

Art. 13 Os prêmios serão enviados ao endereço residencial dos ganhadores, 
após alinhamento. Os prêmios apresentados no Art. 9º e Art. 11 poderão ser 
substituídos por modelos similares em caso de indisponibilidade nos principais 
pontos de vendas. 

Art. 14 Caso o ganhador não queira receber o prêmio, este será repassado e 
enviado ao jogador seguinte na classificação do ranking. 

 

 

https://sorteador.com.br/
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CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15 O evento será gratuito, não havendo qualquer cobrança aos 
participantes. 

Art. 16 A participação neste evento equivalerá à declaração de aceite total e 
irrestrito dos termos deste regulamento.  

Art. 17 Não será aceita a utilização de mecanismos que criem condições 
irregulares, desleais ou que atentem contra os objetivos e as condições de 
participação previstas neste regulamento, situações essas que, quando 
identificadas, serão consideradas como infração aos termos do presente 
regulamento, ensejando o impedimento da participação e/ou recebimentos do 
prêmio, se for o caso.  

Art. 18 Os colaboradores da BASF Previdência, CrediBASF e ADC são 
considerados inelegíveis a participação no game. 

Art. 19 Os dados pessoais dos participantes serão coletados e tratados pela 
BASF Previdência e CrediBASF, sendo eles: nome completo, e-mail (pessoal ou 
profissional), apelido e endereço, com a finalidade de permitir o acesso ao app 
do game de educação financeira, conforme descrito no artigo 6º e o envio dos 
prêmios aos ganhadores. Se necessário, o participante poderá solicitar a 
alteração ou correção dos dados, encaminhando um e-mail para 
previdencia.complementar@basf.com ou credibasf@basf.com 

 

Art. 20 As eventuais dúvidas oriundas do evento deverão ser direcionadas às 
organizadoras BASF Previdência ou CrediBASF através dos e-mails 
previdencia.complementar@basf.com ou credibasf@basf.com 

 

 

mailto:previdencia.complementar@basf.com
mailto:credibasf@basf.com
mailto:credibasf@basf.com
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