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Para a BRITech, a sua referência vale muito e deve ser recompensada. Por isso, o programa 

Cliente Referência BRITech promove a oportunidade de a sua empresa trocar suas 

experiencias em relação aos nossos produtos com seus clientes que ainda não contam as 

soluções BRITech. 

A participação gera um acúmulo de pontos que permite que sua empresa usufrua de 

treinamentos, serviços e outros benefícios que a BRITech oferece. 

Tabela de acúmulo de pontos: 

 

Tabela de troca de pontos 

Benefícios Pontos

Academia BRITech personalizada 500

Desconto na mensalidade 1.000

Vouchers BRITech 1.500

Convites para cursos e eventos de mercado 2.000

Voucher com direito a utilização de 2 fundos ou 6 carteiras por um período de 6 

meses.

Convites para participação de cursos e eventos de mercado com temas 

relevantes para empresas do setor financeiro de até R$ 1.500,00

Desconto de R$ 1.000 na mensalidade por 3 meses

Descrição dos Benefícios

Treinamento exclusivo e especializado para até 8 pessoas sobre as ferramentas 

da BRITech (Benefício concedido de acordo com a disponibilidade da área de 

treinamentos da BRITech)

 

  

Ação Pontos

Pontuação de boas-vindas ao programa 150

Recebimento de contato telefônico do 

prospect ou cliente
450

Campanhas de marketing 150

50

300

Palestras em eventos ou feiras (o tera será 

enviado pela BRITech, que também 

auxiliará na preparação da apresentação)

500

Atestado de Capacidade Técnica 300

Demonstração 250

Tornou cliente 250 extras

Palestras em feiras e eventos nos quais a BRITech participa ou promove

Assinatura da empresa para apoiar em Licitações, RFPs em que é exigido um 

Indicação de Negócios
Indicação de oportunidade de negócios para a 

BRITech

Descrição

Na adesão ao programa, o participante recebe um Bônus inicial de boas-vindas

Ligações de prospects ou clientes para falar sobre o desempenho das soluções 

BRITech em suas operações diárias

Ser um case de sucesso, mídias sociais e newsletter

Webinars BRITech
Webinar (Assistir os eventos produzidos pela BRITech)

Webinar (Ser um dos palestrantes)

http://www.britech.global/
https://www.linkedin.com/company/2494340/
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Acúmulo de pontos 

1. Os pontos só poderão ser computados se a atividade estiver descrita na “tabela de 

acúmulo de pontos”.  

2. A pontuação será registrada no CNPJ da empresa e, no caso de indicações de 

negócios, será registrada também no CPF da pessoa (motivo da solicitação do CPF 

no momento da indicação). 

3. Caso uma pessoa que tenha pontos válidos no programa mude de empresa, os pontos 

registrados no CPF continuarão válidos até a data de validade e a pessoa poderá 

utilizá-los caso a nova empresa seja cliente atual ou se torne cliente da BRITech 

Indicação de negócios 

1. As indicações de negócios são ilimitadas. 

Para realizar a indicação, o participante deverá realizar através do site 

https://britech.global/br/cliente-referencia/indique/ 

Resgate de pontos 

1. Os pontos só poderão ser utilizados para os benefícios descritos na “tabela de 

conversão de pontos”.  

2. O participante deverá solicitar o regaste por e-mail e a BRITech terá 15 dias para 

entrar em contato com o participante a partir do momento da solicitação. 

3. Para verificar a quantidade de pontos conquistados ou solicitar um resgate, envie um 

e-mail para clientereferencia@britech.global 

4. Os pontos do Programa Cliente Referência BRITech serão válidos somente para as 

ações especificadas neste documento. Eles não serão integrados a quaisquer outros 

descontos ou promoções da BRITech. 

Descadastro no Programa 

1. Para pedir o descadastro do programa, envie um e-mail para 

clientereferencia@britech.global. 

2. Caso deseje eliminar os dados que estiverem nos nossos bancos, o participante 

deverá enviar um e-mail solicitando a exclusão dos dados para 

clientereferencia@britech.global. 

3. A BRITech tem 15 dias úteis para realizar o descadastro e/ou a exclusão dos dados 

do participante. 

http://www.britech.global/
https://www.linkedin.com/company/2494340/
https://britech.global/br/cliente-referencia/indique/
mailto:clientereferencia@britech.global
mailto:clientereferencia@britech.global
mailto:clientereferencia@britech.global
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Regulamento gerais do Programa Cliente Referência BRITech 

1. O Programa Cliente Referência BRITech permite que os clientes da BRITech ganhem 

pontos promocionais que serão convertidos em benefícios.  

2. Para participar, os clientes da BRITech devem concordar com estes termos e com os 

termos da política de privacidade da BRITech.  

3. A adesão ao programa é requisito obrigatório para o acúmulo de pontos. 

4. Este programa é oferecido aos clientes que possuem contrato ativo com a BRITech 

e são referência, ficando a critério do cliente a adesão. 

5. São elegíveis somente as pontuações descritas no quadro “tabela de acúmulo de 

pontos” e administradas pela área de marketing e relacionamento (CSM). Não haverá 

acúmulo de pontos das ações que não forem intermediadas e registradas por estas 

equipes. 

6. Se uma empresa for indicada mais de uma vez, a pontuação será creditada somente 

para a empresa que recomendou a empresa primeiro, de acordo com os registros do 

nosso sistema. 

7. Não será válida indicação de empresa que já é cliente da BRITech. 

8. Não será válida indicação de empresa que está em negociação com a BRITech. 

9. Os treinamentos da academia BRITech podem acontecer no formato remoto (online) 

de acordo com a disponibilidade da BRITech. 

10. A validade do Programa Cliente Referência BRITech é anual, com renovação 

automática. Os pontos obtidos no programa têm validade de 12 meses a partir da 

realização das ações que compõe o programa e devem ser utilizados dentro desse 

período. O participante será avisado pelo gerente de relacionamento (CSM) quando 

os pontos estiverem faltando 30 dias para o vencimento. 

11. A permanência de seus clientes no programa é o objetivo da BRITech. Porém, se a 

empresa por algum motivo cancelar a participação no Programa Cliente Referência 

BRITech, terá até seis meses da data de cancelamento para resgatar os pontos 

contabilizados.  

12. Os pontos obtidos no programa não podem ser trocados por moeda corrente, nem 

ser utilizados de outra forma diferente dos descritos na tabela de conversão de 

pontos. 

13. Qualquer exceção não informada neste documento será analisada e tratada pela 

BRITech exclusivamente. 

http://www.britech.global/
https://www.linkedin.com/company/2494340/
https://britech.global/br/politica-de-privacidade/


4 
 

britech.global  Siga a BRITech 

Alterações dos termos 

Podemos alterar os presentes termos a qualquer momento sem aviso prévio. Se 

modificarmos estes termos, publicaremos a modificação na página da 

BRITech.global, os quais serão válidos a partir do momento da publicação. A 

permanência da participação no Programa após qualquer alteração constituirá um 

consentimento para essa modificação. 

http://www.britech.global/
https://www.linkedin.com/company/2494340/


BRASIL

Rua Arizona, 1366,7º andar

São Paulo

+55 (11) 2391 4995

PERU

Rua Reynaldo de Vivanco, nº  

243, conjunto S01

Lima

+51 (961) 807 205

CHILE

Avenida Apoquindo, 5950, Las   

Condes, Santiago deChile

BENELUX

Zekeringstraat 17,1014BM

Amsterdam - Holanda

+31 2082 0 3747

REINO UNIDO

1-3 Dufferin Street  

EC1Y 8NA

Londres

+44 (0) 203 6577848

ESTADOS UNIDOS

506 SW 47th Terrace, Cape Coral

Flórida

+1 (239) 3379288

MÉXICO

Av. Insurgentes Sur No. 1647, Piso 2  

Col. San José Insurgentes

Cidade doMéxico

+52 (55) 9135 0115


