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Regulamento 

Atendimento Campeão 2021 – Edição I 
 

 
1. Da campanha: 

  
1.1. Esta campanha é dirigida exclusivamente a laboratórios que tenham firmado Instrumento Particular de 

Prestação de Serviços com a LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA (LABET), inscrita no CNPJ sob o nº 
11.506.512/0001-40, para a coleta de amostra de cabelo ou de pelo do corpo, e na ausência patológica 
destes, amostras de unhas, como material biológico necessário à realização de exames toxicológicos de 
larga janela de detecção e atendentes, devidamente treinados, vinculados aos Laboratórios de Análises 
Clínicas. 
 

1.2. Esta campanha não se aplica aos funcionários das marcas pertencentes ao grupo Diagnostico das Américas 
S/A e ao Grupo de Clínica & Farma Pague Menos. 

 
1.3. A campanha Atendimento Campeão 2021 – Edição I premiará, por ciclo, 3 (três) Laboratórios (PCL) 

juntamente com todos os seus atendentes treinados até o início do ciclo. 
 

 
1.4. Para que o laboratório possa participar da presente campanha deverá atender a todos os critérios abaixo 

descritos : 
1.4.1. Definições: 

1.4.1.1.  Originação: Ação efetuada pelo Posto de Coleta Laboratorial relativo ao cadastro da 
venda nos sistemas LABET. Aplica-se quando o motorista não tiver efetuado a compra online. 

1.4.1.2. Posto de Coleta Laboratorial (PCL): Todo laboratório que efetue coletas do exame 
toxicológico para a LABET sob as orientações da resolução nº 691 do CONTRAN, ou quaisquer outra 
que venha a substitui-la. 

1.4.1.3. Pagamento BOLETO:  opção de pagamento do exame disponível nos sistemas LABET.  
1.4.1.4. Pagamento Crédito Online: opção de pagamento do exame disponível nos sistemas 

LABET. 
1.4.1.5. Pagamento POS (point of sale): opção de pagamento integrado ao sistema LABET 

que utiliza a máquina de cartões para processamento via cartão físico nos PCL. 
1.4.1.6. Pagamento em Dinheiro: opção de venda do exame através de valores em espécie. 

Está sujeita a análise de crédito e não está disponível para todos os PCL. 
1.4.1.7. Depósito Identificado: opção de venda do exame por depósito bancário, na boca do 

caixa, no Itaú ou no Santander. 
1.4.1.8. Transferência Bancária: opção de venda do exame com o pagamento online via 

transferência bancária. 
 

2. Das metas: 
 
3.1 Serão definidos quatro perfis de PCL conforme as formas de pagamento aceitas para a originação dos 
Exames Toxicológicos diretamente na unidade. Sendo: 
 

i) Perfil I  PCLs que possuem a modalidade de pagamento BOLETO, DEPÓSITO IDENTIFICADO, 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CARTÃO DE CRÉDITO ONLINE e que possuam PAGAMENTO EM 
DINHEIRO. 
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ii) Perfil II  PCLs que possuem apenas a modalidade de pagamento BOLETO, DEPÓSITO 
IDENTIFICADO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA e CARTÃO DE CRÉDITO ONLINE para as vendas de 
exames originadas diretamente na unidade; 

iii) Perfil III  PCLs que possuem a modalidade de pagamento BOLETO, DEPÓSITO IDENTIFICADO, 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CARTÃO DE CRÉDITO ONLINE e que estejam habilitados pela 
LABET a aceitar pagamento em DINHEIRO e tenham MAQUININHA “POS” LABET para as 
vendas de exames originadas diretamente na unidade; 

iv) Perfil IV  PCLs que possuem a modalidade de pagamento BOLETO, DEPÓSITO IDENTIFICADO, 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CARTÃO DE CRÉDITO ONLINE e tenham MAQUININHA “POS” 
LABET para as vendas de exames originadas diretamente na unidade; 
 

3.2 De acordo com os Perfis acima descritos, ficam definidas as seguintes metas, relacionadas às Originações 
realizadas diretamente no PCL, para premiação: 
 

i) Perfil I   No máximo 25% de vendas utilizando a modalidade BOLETO 
ii) Perfil II  No máximo 60% de vendas utilizando a modalidade BOLETO 
iii) Perfil III  No máximo 5% de vendas utilizando a modalidade BOLETO 
iv) Perfil IV  No máximo 25% de vendas utilizando a modalidade BOLETO 

 
Em todos os perfis, haverá meta de cadastro 100%, onde não poderá haver nome, data de 
nascimento com divergência e e-mail e telefone celular de motorista duplicado em dois 
cadastros distintos. 

 
 

 
3. Do período de vigência:  

 
3.1. O Atendimento Campeão 2021 terá reinício no dia 01/01/2021 e encerrar-se-á em 15/06/2021. 
 

4. Do Ciclo de Premiação Bimestral: 
 

4.1. A Campanha será composta por 2 (dois) ciclos bimestrais conforme as datas abaixo: 
 

Ciclo 
Bimestral 

Data inicial  Data Final  

Ciclo 1 15/01/2021 14/03/2021 
Ciclo 2 15/03/2021 14/05/2021 

 
4.2. A LABET fará ao final de cada ciclo a distribuição para 3 (três) laboratórios de troféus de destaque + Brindes 

para os atendentes que se enquadrarem nos requisitos citados acima. 

 
4.3. Na hipótese de mais de 3 (três) laboratórios obterem êxito durante o Ciclo Bimestral será realizado um 

sorteio supervisionado pela auditoria interna. 
 

 
4.4. O resultado dos Ciclos será publicado no link www.atendimentocampeao.labet.com.br até o dia 30 (trinta) 

do mês do fechamento do período.  
 
 

4.5. O prêmio será entregue aos Laboratórios em mãos pelo Regional em uma visita previamente agendada.   

http://www.atendimentocampeao.labet.com.br/
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5. Disposições Gerais: 
 

5.1. Cupons Extras:  
 

5.1.1. Tarefa Bônus:  Serão apresentadas diferentes tarefas a cada ciclo. O laboratório que 
completar a tarefa de forma correta será bonificado com mais 1 cupom para a 
participação do sorteio. 

 
Exemplos de tarefa: Preenchimento de Pesquisa, Fotografia do laboratório, Fotografia 
da equipe, Atualização das informações dos funcionários e etc.  
 
 

5.1.2. Nota de ISL*: O laboratório que tiver o índice igual ou superior a 75 receberá mais 1 
cupom para a participação do sorteio. 
 
*O ISL é baseado no NPS (Net Promoter Score) que é uma métrica desenvolvida para   
medir o grau de satisfação e lealdade de clientes com seu laboratório em relação ao 
exame toxicológico. 

 
 

5.2. A participação na campanha implica na aceitação total e irrestrita dos termos deste Regulamento. 
 

5.3. Ao participar o laboratório e seus atendentes declaram expressamente que autorizam desde já, e como 
consequência da conquista do prêmio a utilização de nome, imagem e som de voz em qualquer um dos 
meios escolhidos pela LABET para divulgação desta campanha. 

 
5.4. A LABET se reserva ao direito de não validar a participação de PCLs que não estejam cumprindo com as 

obrigações dispostas no Instrumento Particular de Prestação de Serviço firmado com a LABET, em especial 
quando ao dever de exclusividade.  

 
5.5.  Para as eventuais situações não previstas neste regulamento um comitê interno LABET será responsável 

pela análise das exceções e comunicação das resoluções aos envolvidos. 
 

5.6. Se por qualquer motivo alheio à vontade e controle da LABET, não for possível conduzir a campanha 
promocional conforme o planejado, esta poderá modificá-la, suspendê-la e/ou finalizá-la 
antecipadamente, mediante aviso aos participantes. Nesta eventual situação onde o programa tenha seu 
término antecipado, a LABET comunicará ao público em geral e aos participantes, através dos mesmos 
meios utilizados para sua divulgação, explicando as razões que as levaram a tal decisão. 
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