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REGULAMENTO PROGRAMA DE PONTUAÇÃO EMBRACON 
 
 
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com sede na Alameda Europa, nº 150 – 
Polo Empresarial Tamboré – Santana de Parnaíba – SP, doravante designado simplesmente 
"EMBRACON”, com base no presente regulamento ("Regulamento"), institui o PROGRAMA DE 
PONTUAÇÃO EMBRACON, com o objetivo de recompensar os consorciados titulares de cotas 
de consórcio elegíveis para participar do referido programa conforme os termos, cláusulas e 
condições a seguir estipuladas. 
 
1) DEFINIÇÕES  
 
1.1. PROGRAMA DE PONTUAÇÃO EMBRACON: é um programa de fidelidade desenvolvido e 
administrado pelo EMBRACON que visa conceder aos primeiros 500 (quinhentos) consorciados 
que aderirem ao programa, pontos que dão direito a troca por produtos e serviços 
estabelecidos em catálogos de premiação do Programa de Pontos da Livelo. 
 
1.2. Participante(s): é o titular de cotas de consórcio do Embracon elegíveis ao Programa.  
 
1.3. Programa de Pontos da Livelo: é um programa desenvolvido e administrado pela Livelo 
S.A., com sede na Alameda Xingu, nº 501, 1º andar, na cidade de Barueri/SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 12.888.241/0001-06 (“Livelo”), parceira do EMBRACON ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIO LTDA no Programa de Fidelidade de Pontos. 
 
1.4. Conta Livelo: reúne todas as informações sobre os pontos dos consorciados, incluindo 
extrato, saldo disponível para resgate e data de prescrição dos pontos, entre outras 
informações/dúvidas, devendo o consorciado consulta-la no site www.livelo.com.br;  
 
2 – ELEGIBILIDADE  
 
2.1. Participará do PROGRAMA DE PONTUAÇÃO EMBRACON, o consorciado que na data de 
início do programa estiver com as cotas ativas e parcelas devidamente adimplidas;  
 
3  -  ADESÃO 
 
 3.1. A adesão do consorciado ao PROGRAMA DE PONTUAÇÃO EMBRACON é opcional, e ficará 
a critério exclusivo do Embracon, e desde que aquele aceite de maneira expressa e por 
qualquer meio que comprove a intenção de participação, tais como e-mail, troca de 
mensagens por meio de aplicativo. 
 
4 – PONTUAÇÃO 
 
 4.1. Os pontos gerados em razão do programa poderão ser utilizados pelos consorciados para 
resgate de prêmios, conforme disponibilizado no Site do Programa Livelo, a partir da sua 
ativação ao Programa de Pontos da Livelo. 
 
4.2 A pontuação de cada consorciado dar-se-á da seguinte forma: 
 

a) Ao aderir o programa, no mês de junho de 2020, o consorciado terá direito aos pontos 
conforme tabela abaixo; 
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b) Nos meses de agosto e outubro de 2020, os consorciados terão direito a uma quantia 

de pontos conforme tabela abaixo, e desde que não haja atrasos nos pagamentos das 

parcelas, sendo que essas devem estar devidamente adimplidas: 

 

  
 

c) A pontuação ocorrerá durante a vigência do programa. Expirado tal prazo, o 

consorciado não fará jus a nenhuma pontuação. 

 

5) CANCELAMENTO DO ACÚMULO DE PONTOS  

5.1. Na hipótese de cancelamento das cotas de consórcio ou atraso no pagamento, o 

consorciado perderá imediatamente o direito de acumular pontos. Nessa última hipótese, 

assim que regularizado (s) o(s) pagamento(s), o consorciado voltará a acumular pontos no 

Programa de Pontos da Livelo, sem prejuízo de ser observado o prazo de expiração dos pontos. 

 
 
6) DEMONSTRAÇÃO DOS PONTOS  
 
6.1. Os pontos acumulados no PROGRAMA DE PONTUAÇÃO EMBRACON serão transferidos 
automaticamente e serão acumulados em uma única Conta Livelo;  
 
6.2. O saldo total de pontos Livelo poderá ser consultado por meio do site www.livelo.com.br 
ou qualquer outro canal disponibilizado pela Livelo. 
 
7 - RESGATE DE PRÊMIOS 
 
7.1. Os consorciados poderão consultar por meio do Site do Programa Livelo os prêmios 
disponíveis para resgate, os respectivos fornecedores e a quantidade de pontos necessários 
para tal resgate.  
 
7.2. As regras para resgate de prêmios deverão ser observadas no Regulamento do Programa 
de Pontos Livelo. 
 
 

FAIXA DE CRÉDITO PONTOS

De 30.000 até 60.000 120

De 60.000 até 100.000 500

Acima de 100.000 1.000

FAIXA DE CRÉDITO PONTOS

Até 200.000 150

De 200.000 a 300.000 165

De 300.000 a 400.000 180

De 400.000 a 500.000 195
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8 - EXCLUSÃO DO PROGRAMA. 
 
8.1. O consorciado poderá, a qualquer momento, desistir da participação do PROGRAMA DE 
PONTUAÇÃO EMBRACON, bastando para isso comunicar ao EMBRACON por qualquer meio de 
comunicação.  
  
8.1.1. A partir da data do comunicado pelo consorciado não haverá mais o acúmulo de pontos 
referentes à(s) cotas (a) excluída(s).  
 
8.2. O consorciado, ao desistir de sua participação no PROGRAMA DE PONTUAÇÃO 
EMBRACON, não está automaticamente excluído do Programa de Pontos da Livelo. Caso seja 
de interesse do consorciado de desistir do Programa de Pontos da Livelo deverá comunicar sua 
decisão a Central de Atendimento Livelo.  
 
9 - VALIDADE DO PROGRAMA DE PONTOS  
 
9.1. O EMBRACON reserva-se no direito de, a qualquer momento, encerrar o programa, 
mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias aos participantes.  
  
9.2 Sem prejuízo das regras de utilização definidas neste Regulamento, o consorciado deverá 

observar as demais regras de utilização dos pontos no Programa de Pontos da Livelo constante 

no Site do Programa Livelo.  

10) DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA DE PONTOS EMBRACON 
 
 10.1. A adesão do consorciado ao PROGRAMA DE PONTUAÇÃO EMBRACON implica na 
aceitação total das condições descritas neste Regulamento, que é disponibilizado no momento 
do aceite do programa. 
 
 10.2. O não exercício pelo EMBRACON de quaisquer direitos a ele assegurados não constituirá 
causa de alteração ou novação, nem prejudicará o exercício dos mesmos direitos em épocas 
seguintes ou em situações semelhantes.  
 
 10.3. O EMBRACON poderá também, estabelecer operações adicionais para a geração de 
pontos para o PROGRAMA. 
 
10.4. O EMBRACON poderá, a qualquer momento alterar as cláusulas e condições descritas 
neste Regulamento. 
 
 10.5. O não exercício por quaisquer das partes dos direitos estabelecidos neste programa, 
será considerado ato de mera tolerância, não importando em novação ou alteração contratual.  
 
10.6. Será excluído do PROGRAMA e perderá o direito ao produto e ao acúmulo de pontos o 
consorciado que tenha prestado informações ou declarações falsas ao EMBRACON. 
 
 11) VIGÊNCIA  
 
11.1. O presente Regulamento terá vigência a partir de 01 de junho de 2020 e término em 11 
de outubro de 2020. 
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12) FORO  
 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca do domicílio do consorciado.  
 

 
 
 

Santana de Parnaíba - SP, 26 de maio de 2020. 
 
 
 

_____________________________________________ 
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 
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