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REGULAMENTO “PLANO INVESTIDOR” 
 
 

A presente campanha é promovida pela BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
S.A, com endereço na Rua Padre Marinho, nº. 37, 4º andar, bairro Santa Efigênia, em Belo 
Horizonte/MG, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.065.053/0001-41, sendo que neste 
instrumento é doravante designada como “BRZ”, ao passo que o presente regulamento se 
destina à campanha comercialmente designada como “PLANO INVESTIDOR”. 

 
I - CAMPANHA COMERCIAL 

1. A campanha “PLANO INVESTIDOR” visa contemplar, com descontos progressivos que 
serão a seguir detalhados, os Clientes da BRZ que adquirirem 1 (uma) ou mais unidade(s) 
habitacional(is), por meio de pagamento à vista.  
 

II - PARTICIPAÇÃO 
2. Poderão participar da campanha promocional os efetivos ADQUIRENTES de unidades 
habitacionais, prontas ou ainda em construção, dos empreendimentos da BRZ, situadas em 
qualquer município. 
 

2.1. Por efetivo adquirente se entende aquela pessoa, natural ou jurídica, que 
efetivou a compra de uma unidade habitacional da BRZ a qualquer tempo.  
2.2. Considera-se adquirido o imóvel, para a finalidade desta campanha, após a 
quitação do valor total do imóvel, com pagamento à vista. 
 

3. Os Adquirentes que queiram participar da campanha deverão estar integralmente 
adimplentes em relação a todos os valores devidos à BRZ. 
 
4. Será permitida a participação de colaboradores e de prestadores de serviço da BRZ, 
sejam eles de atuação exclusiva ou não junto à empresa. 
 

III - FUNCIONAMENTO 
5. Os clientes interessados em adquirir mais de uma unidade habitacional da BRZ, com 
pagamento à vista, farão jus a descontos progressivos, conforme item 8 do presente 
regulamento. Se esses clientes concretizarem a aquisição de unidade(s) habitacional(is) da 
empresa, bem como respeitarem as demais disposições deste instrumento, farão jus à 
contemplação mencionada. 
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6. A participação na campanha promocional é gratuita e não cumulativa com outras 
campanhas também promovidas pela BRZ. 
 

III - DURAÇÃO DA CAMPANHA 
7. A campanha comercial “PLANO INVESTIDOR” terá início em 01/04/2020 e vigorará por 
prazo indeterminado, podendo a empresa, caso queira, interrompê-la a qualquer tempo e sem 
aviso prévio.   
 

IV - CONTEMPLAÇÃO 
8. O Cliente receberá os seguintes descontos, vinculados à quantidade de unidades 

adquiridas: 
 

a) 1ª unidade adquirida à vista: 5% (cinco por cento); 
b) 2ª unidade adquirida à vista: 6% (seis por cento); 
c) 3ª unidade adquirida à vista: 7% (sete por cento); 
d) 4ª unidade adquirida à vista: 8% (oito por cento); 
e) 5ª unidade adquirida à vista: 9% (nove por cento); 
f) 6ª em diante unidade adquirida à vista: 10% (dez por cento). 

 
9. Para comprovar a quantidade de unidades adquiridas, o PARTICIPANTE deve apresentar 

ao Supervisor Comercial responsável pela venda todos os Instrumentos Particulares de 
Promessa de Compra e Venda já assinados com a BRZ. 

 
10. A apuração da quantidade de unidades adquiridas por cada PARTICIPANTE será feita pelo 

Supervisor Comercial responsável pela venda, mediante a conferência dos Instrumentos 
Particulares de Promessa de Compra e Venda acima mencionados com o que consta no 
sistema da BRZ. 

 
11. O PARTICIPANTE somente receberá o desconto referente ao “PLANO INVESTIDOR” se não 

existir nenhum débito em aberto ou envolvimento em ação judicial contra a BRZ, e ainda, 
se efetuar a quitação dos imóveis à vista perante a BRZ. 

 
V - REGRAS GERAIS 

12. Será desconsiderado o PARTICIPANTE que praticar ato ilegal, ilícito ou que contrariar 
os objetivos e regras deste regulamento. 
 
13. A campanha não será válida em casos de permuta e/ou troca de unidades. 
 
14. O recebimento do desconto somente se dará após a constatação de ADIMPLÊNCIA do 
PARTICIPANTE, da comprovação de sua situação de ADQUIRENTE da BRZ (conforme item 2), 
bem como da assinatura do novo contrato de compra e venda. 
 
15. Com a participação no evento em referência, o PARTICIPANTE, desde já, concorda e 
autoriza a utilização, gratuita, de seu nome, dos direitos de imagem e voz, inclusive fotografias, 
filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados e 
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consequentemente reforço de mídia publicitária, durante a promoção e após seu término, 
ocasião em que poderá ser encaminhada comunicação à parte, sem qualquer ônus ou 
encargos para BRZ, ou para empresa realizadora deste evento. 
 
16. O desconto é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação ou 
substituição por outra espécie de bens ou serviços. 
 
17. Em momento algum, poderá a BRZ ser responsabilizada por participações enviadas de 
modo incompleto, incorreto, inválido e/ou impreciso, sem exclusão das demais situações 
decorrentes de caso fortuito ou força maior.   
 
18. Nenhuma responsabilidade será assumida pela BRZ, no decorrer e posteriormente ao 
período de participação nesta campanha, por quaisquer problemas que independam da 
atuação e/ou intervenção da mesma, e que sejam decorrentes do envio incorreto ou 
incompleto de informações e cadastro do PARTICIPANTE ou novo cliente e/ou outras ações 
requeridas para a efetiva participação nesta campanha, incluindo, sem limitação, as tentativas 
de fraude, e ou falsificação.  
 
19. Em atenção ao artigo 10 do decreto 70.951/72, não farão parte da premiação ou da 
campanha medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, 
bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados e outros produtos que venham a ser relacionados 
pelo Ministério da Fazenda.   
 
20. A participação nesta campanha não gerará ao PARTICIPANTE e/ou contemplado 
nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto neste 
Regulamento. 
 
21. Ao aderir às condições desta campanha, os participantes declaram, desde já, que estão 
cientes de todo o conteúdo deste Regulamento, e que concordam expressamente com todas 
as cláusulas e condições nele estabelecidas.  
 
22. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela BRZ. 
 
Belo Horizonte/MG, 01 de abril de 2020. 

 
 

________________________________________ 
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. 

 
 

________________________________________ 
PARTICIPANTE 


