REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
ROAD SHOW - ONDE INVESTIR EM 2019
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 06.001169/2019
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.
Endereço: CANDELARIA Número: 65 Complemento: SALAS 1701 E 1702 Bairro: CENTRO Município: RIO DE
JANEIRO UF: RJ CEP:20091-020
CNPJ/MF nº: 27.652.684/0001-62
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
SP
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
20/02/2019 a 06/09/2019
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
27/02/2019 a 30/08/2019
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. A. e SAINT PAUL EDUCACIONAL tem a honra de
anunciar o lançamento do “Road Show Onde Investir em 2019”.
O concurso tem como abrangência a cidade de São Paulo, e é direcionado para estudantes do curso de Graduação
Tecnológica em Gestão Financeira da Faculdade Saint Paul, matriculados em 2018.
Os estudantes são desafiados a uma competição que complementa sua formação, com uma experiência
abrangente sobre Investimentos.
O presente concurso tem como objetivo instruir jovens a como e onde investir o seu dinheiro.
Para participar é necessário ser maior de 18 anos e ter conta aberta na Genial Investimentos, fazer parte de alunos
matriculados em janeiro ou julho de 2018, e estar devidamente matriculado e cursando, em 2019, o curso de
Graduação Tecnológica em Gestão Financeira da Faculdade Saint Paul, na cidade de São Paulo/SP.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 06/09/2019 16:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 27/02/2019 00:00 a 30/08/2019 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Surubim NÚMERO: 373 COMPLEMENTO: 1o andar BAIRRO: Cidade das
Monções
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04571-050
LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

2

A equipe vencedora do “Road Show Onde Investir em 2019”,
formada por dois alunos receberá o prêmio de R$5000,00 em
títulos do governo na sua conta na Genial Investimentos e 1
ano de acesso gratuito ao LIT (plataforma de aprendizagem
digital da faculdade Saint Paul, no valor de R$2.376,00.

4

Os demais participantes (quatro) ganharão 3 meses de
acesso de acesso gratuito ao LIT (plataforma de

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

3.688,00

7.376,00

1

389,70

1.558,80

2
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PRÊMIOS
aprendizagem digital da faculdade Saint Paul.
8 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

6

8.934,80

9 - FORMA DE APURAÇÃO:
A primeira etapa, acontecerá no período de 20/02/19 a 23/02/19. Os alunos elegíveis qualificados de acordo com o item 3.6
receberão um e-mail do coordenador do curso de Graduação Tecnológica em Gestão Financeira da Faculdade Saint Paul, que
deverá ser respondido até o dia 23/02/2019 confirmando a sua participação no “Road Show Onde Investir em 2019”.
Serão selecionados somente 6 participantes para a etapa seguinte que serão notificados no dia 25 de fevereiro de 2019 por
telefone ou e-mail.
Os seis participantes serão escolhidos com base nos seguintes critérios:
(a) o primeiro participante: o aluno que teve nota geral superior a 85%, da turma de inscritos em janeiro de 2018.
(b) o segundo participante: o aluno que teve nota geral superior a 85%, da turma de inscritos em julho de 2018.
(c) o terceiro participante: melhor aluno na disciplina de Mercado Financeiro e Investimento, da turma de inscritos em janeiro de
2018.
(d) o quarto participante: melhor aluno na disciplina de Mercado Financeiro e Investimento, da turma de inscritos em julho de
2018.
(e) o quinto participante: melhor aluno na disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados, da turma de inscritos em janeiro de
2018.
(f) o sexto participante: melhor aluno na disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados, da turma de inscritos em julho de 2018.
Caso o aluno definido por um dos critérios acima não possa participar do concurso será definido como participante o melhor
aluno na disciplina de Matemática Financeira Aplicada da turma de inscritos em janeiro de 2018 ou, se não encontrado, da
turma de inscritos em julho de 2018.
Os seis participantes deverão comparecer no dia 27/02/19, na sede da Universidade, no endereço Rua Pamplona, 1616-Portaria
03-Jardim Paulista, 01405-002, São Paulo-SP.
Nesta data serão formados 3 grupos (2 alunos por grupo) que serão acompanhados por um tutor. O tutor será um consultor de
investimento da Genial Investimentos.Não será permitido que os participantes busquem qualquer outro tipo de apoio.
No dia 27/02/19, a partir das 18hrs após definição dos grupos acontecerá o Road Show. O evento será gravado e o vídeo estará
disponível no canal Mynews no Youtube (https://www.youtube.com/canalmynews) a partir do dia 28/02/19.
Cada grupo deverá montar uma carteira de investimentos que deve ser composta por fundos de investimentos, criptomoedas,
produtos de renda fixa e variável.
A rentabilidade da carteira de cada grupo será calculada de acordo com os seguintes critérios:
1- os preços dos fechamentos dos ativos de renda fixa e variável dos dias de início e fim do período de avaliação das carteiras,
que estão disponíveis no site da Genial Investimentos (www.genialinvestimentos.com.br);
2- os valores das cotas de fundos calculadas para os dias de início e fim do período de avaliação das carteiras, que estão
disponíveis no site da Genial Investimentos (www.genialinvestimentos.com.br);
3- os preços de criptomoedas para os dias de início e fim do período de avaliação das carteiras, que estão disponíveis no site da
Flow BTC (https://www.flowbtc.com.br/);
A rentabilidade de cada carteira será calculada no dia 06/09/19, considerando o período de 01/03/19 a 30/08/2019.
Será considerado vencedor o grupo que criar a carteira que apresentar a melhor rentabilidade no período de 01/03/19 a
30/08/2019.
10 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Divulgações deste Road Show e do seu resultado serão realizadas através de Redes Socias da Genial Investimentos,no portal
do aluno da Faculdade Saint Paul e nas suas redes sociais .
11 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A equipe vencedora do “Road Show Onde Investir em 2019”, receberá o prêmio de R$5.000,00 em títulos do governo na sua
conta na Genial Investimentos e 1 ano de acesso gratuito ao LIT (plataforma de aprendizagem digital

Página 2 de 3

da faculdade Saint Paul.
Os demais participantes ganharão 3 meses de acesso de acesso gratuito ao LIT (plataforma de aprendizagem digital da
faculdade Saint Paul.
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
As empresas promotoras se reservam ao direito absoluto, de acordo com sua descrição, de adicionar ou cancelar qualquer item
a esse regulamento, ou de cancelar esse Road Show, em qualquer etapa, no caso de circunstâncias fora de seu controle, desde
que solicitado via aditamento e autorizado pela Secap.
As empresas promotoras e/ou empresas a ela ligadas por participação de capital, a seu exclusivo critério e pelo período de um
ano, utilizar-se-ão, a partir do ato da inscrição, do som de voz, imagem e/ou nome do(s) participante(s), para filmagens,
fotografias, gravações bem como qualquer outra forma de publicidade, sem qualquer ônus, com vistas à divulgação deste Road
Show, seus resultados e/ou qualquer outra forma que tenha por objetivo o reforço da respectiva mídia publicitária do citado
Road Show não podendo, o(s) contemplado(s) ou qualquer outro profissional envolvido, reclamar(em), a qualquer tempo, sob
qualquer título, quanto a esta utilização.
Ao realizar a adesão no Road Show os participantes concordam com todas as normas contidas neste regulamento.
O presente regulamente está disponível no site da Genial Investimentos e no portal do aluno da Faculdade Saint Paul e poderá
ser alterado a qualquer momento, desde que previamente comunicado no mesmo endereço eletrônico.
As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções comerciais autorizadas deverão ser,
primeiramente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas ao Ministério da Fazenda e/ou aos
órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca dos participantes para solução de quaisquer questões referentes ao
Regulamento da presente promoção.
13 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;
É vedada a apuração por meio eletrônico; Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem
qualquer ônus aos contemplados
Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;
Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal;
A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;
O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na
divulgação da promoção;
A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;
O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;
Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, e em atos que a complementarem.

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço
https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 06.001169/2019
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