REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
TORCIDA POSITIVO
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 03.014886/2021
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Endereço: JOAO BETTEGA Número: 5200 Bairro: CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA Município: CURITIBA UF:
PR CEP:81350-000
CNPJ/MF nº: 81.243.735/0001-48
1.2 - Aderentes:
Razão Social:SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTAEndereço: SAO JORGE Número: 777 Bairro: PRQ SAO
JORGE Município: SAO PAULO UF: SP CEP:03087-000
CNPJ/MF nº:61.902.722/0001-26
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
31/08/2021 a 15/09/2021
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
31/08/2021 a 13/09/2021
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1.A presente promoção é aberta a toda e qualquer pessoa física residente e domiciliada no território nacional, de
acordo com as condições previstas neste regulamento.
6.2.Para efeitos de participação na promoção considerado válido o período de 00h00min do dia 31/08/2021 e
término às 23h59min do dia 13/09/2021 entre as 3 (três) etapas dos concursos disponibilizadas pela Positivo,
como:
6.3.A 1ª etapa do concurso será realizada no período de 00h00 do dia 31/08/2021 e término às 23h00 do dia
02/09/2021, na qual o interessado deverá publicar um comentário na foto oficial da campanha postada no
Instagram @PositivoOficial do dia 31/08/2021, contando uma história que passou com o Corinthians. Após esse
post, essa ação será divulgada nos seguintes programas da Jovem Pan:
Camisa 10 (das 12h às 12h30)
Esporte em Discussão (das 12h30 às 14h)
Canelada (após a partida de futebol).
6.3.1.Durante o programa Canelada previsto para às 23h20 do dia 02/09/2021, serão revelados os 5 (cinco)
vencedores que receberam mais curtidas em seus comentários, na qual cada um terá direito ao prêmio descrito no
item 7 (1ª etapa) deste regulamento.
6.4.A 2ª etapa do concurso será realizada no período de 00h00 do dia 02/09/2021 e término às 23h59 do dia
13/09/2021, na qual o interessado deverá acessar e se cadastrar na página: www.torcidapositivo.com.br (usando o
serviço gleam.io) e realizar algumas tarefas mencionadas abaixo, na qual cada tarefa realizada gera uma
pontuação específica, como:
Cadastre-se no desafio via Facebook: + 1 entrada (regra obrigatória);
Entre todo dia para ganhar um Ponto Extra; + 1 entrada por acesso diário;
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Acesse a página POSITIVO OFICIAL no Facebook: + 5 entradas;
Acesse a página POSITIVO OFICIAL no Instagram: + 5 entradas;
Compartilhe o desafio para Aumentar suas Chances: + 5 entradas por cada usuário que participar da promoção
com o link compartilhado;
Encontre o código secreto do Instagram: + 30 entradas;
Visite @positivooficial no Instagram: + 15 entradas;
Compartilhe uma foto de torcedor marcando a @Positivo e o @Corinthians: + 40 entradas;
Encontre o código secreto do Quiz: + 30 entradas;
Visite @positivooficial no Instagram: + 20 entradas;
Vote POSITIVO no Prêmio ReclameAqui: + 10 entradas.
6.4.1.Em 15/09/2021 às 14h00, serão revelados os 91 (noventa e um) primeiros colocados, na qual cada um terá
direito a um prêmio descrito no item 7 (2ª etapa) deste regulamento, conforme sua colocação no ranking de
pontuação atingida.
6.4.2.Critério de desempate: número de entradas (pontos na plataforma). Se ainda houver empate, o critério
utilizado será o dia e horário da primeira entrada do participante no desafio (prioridade para quem fez o primeiro
login antes).
6.5.A 3ª etapa do concurso será realizada através de um bolão digital para os interessados em comentar uma única
vez o palpite do placar final do jogo entre Corinthians x Juventude (07/09/2021) ou Corinthians x Atlético-GO
(12/09/2021), na qual serão realizados em 2 (dois) post distintos no Instagram @PositivoOficial, sendo o 1º post
válido para participação no período de 00h00 do dia 03/09/2021 e término às 21h29 do dia 07/09/2021 referente ao
1º jogo (Corinthians x Juventude) com início em 07/09/201 às 21h30 e o 2º post válido para participação no período
de 00h00 do dia 10/09/2021 e término às 18h14 do dia 12/09/2021 referente ao 2º jogo (Corinthians x Atlético-GO)
com início em 12/09/201 às 18h15, na qual os 5 (cinco) primeiros palpites corretos do placar de cada jogo serão
contemplados seguindo as regras abaixo.
6.5.1.Às 18h do dia seguinte a cada jogo a empresa promotora irá revelar os 5 (cinco) primeiros comentários que
acertaram o exato placar do referido jogo, na qual cada um terá direito ao prêmio descrito no item 7 (3ª etapa)
deste regulamento.
6.5.2.Será válido apenas o 1º comentário de cada perfil/participante, sendo que em hipótese alguma o participante
poderá ser contemplado mais de uma vez na apuração deste jogo.
6.5.3.Critério de desempate: participante que comentou antes o exato placar no post da promoção através de data,
hora, minuto, segundo e milésimos.
6.6.Serão consideradas válidas para a promoção apenas as participações que obedecerem aos critérios dispostos
no presente regulamento.
6.7.A participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os termos deste regulamento. O
participante declara que leu e concorda com o presente regulamento, comprometendo-se a obedecê-lo
integralmente, previamente à postagem de quaisquer conteúdos destinados a participação na promoção.
6.8.Será considerado o horário oficial de Brasília/DF para todos os períodos descritos neste regulamento.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
PERÍODO DA APURAÇÃO: 02/09/2021 23:01 a 02/09/2021 23:20
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 31/08/2021 00:00 a 02/09/2021 23:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. República Argentina NÚMERO: 1.228 COMPLEMENTO: Av. República
Argentina, 1.228, 18º andar, Água Ve BAIRRO: Água Verde
MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80620-010
LOCAL DA APURAÇÃO: na Agência Nerdweb
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

5

PRÊMIO DA 1ª ETAPA: 1 (um) prêmio constituído por: 1 (um)
Smartphone Positivo Q20 128GB Dual Chip 6.1" – Azul, no
valor de R$ 1.214,10; 1 (um) Chip Fala Timão com plano de
5GB e ligações ilimitadas por 30 dias, no valor de R$ 50,00; 1
(uma) Camisa Nike Oficial do

1.644,09

8.220,45

1
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PRÊMIOS
Corinthians - 21/22, no valor de R$ 249,99; e 2 (dois)
Vouchers para trocar por ingresso para Tour na Arena Neo
Química no valor de R$ 65,00 cada
PERÍODO DA APURAÇÃO: 08/09/2021 18:00 a 08/09/2021 18:30
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 03/09/2021 00:00 a 07/09/2021 21:29
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. República Argentina NÚMERO: 1.228 COMPLEMENTO: 18º andar BAIRRO:
Água Verde
MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80620-010
LOCAL DA APURAÇÃO: na Agência Nerdweb
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

PRÊMIO DA 3ª ETAPA - 1º JOGO: 1 (um) prêmio constituído
por: 1 (uma) Jaqueta Corta Vento Corinthians Duo Masculina
– Preto + Branco Ref. D65-4320-026-02, no valor de R$
224,99; 1 (uma) Bola de Futebol Campo Nike Strike – Branco
+ Preto Ref. 2IC-3558-028-01, no valor de R$ 161,99; 1 (um)
Chip Fala Timão com plano de 5GB e ligações ilimitadas por
30 dias, no valor de R$ 50,00; e 2 (dois) Vouchers para trocar
por ingresso para Tour na Arena Neo Química no valor de R$
65,00 cada

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

566,98

2.834,90

1

PERÍODO DA APURAÇÃO: 13/09/2021 18:00 a 13/09/2021 18:30
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 10/09/2021 00:00 a 12/09/2021 18:14
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. República Argentina NÚMERO: 1.228 COMPLEMENTO: 18º andar BAIRRO:
Água Verde
MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80620-010
LOCAL DA APURAÇÃO: na Agência Nerdweb
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

PRÊMIO DA 3ª ETAPA - 2º JOGO: 1 (um) prêmio constituído
por: 1 (uma) Jaqueta Corta Vento Corinthians Duo Masculina
– Preto + Branco Ref. D65-4320-026-02, no valor de R$
224,99; 1 (uma) Bola de Futebol Campo Nike Strike – Branco
+ Preto Ref. 2IC-3558-028-01, no valor de R$ 161,99; 1 (um)
Chip Fala Timão com plano de 5GB e ligações ilimitadas por
30 dias, no valor de R$ 50,00; e 2 (dois) Vouchers para trocar
por ingresso para Tour na Arena Neo Química no valor de R$
65,00 cada

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

566,98

2.834,90

1

PERÍODO DA APURAÇÃO: 15/09/2021 14:00 a 15/09/2021 14:30
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/09/2021 00:00 a 13/09/2021 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. República Argentina NÚMERO: 1.228 COMPLEMENTO: 18º andar BAIRRO:
Água Verde
MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80620-010
LOCAL DA APURAÇÃO: na Agência Nerdweb
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

1

PRÊMIO DA 2ª ETAPA: 1 (um) prêmio constituído por: 1 (um)
Notebook Positivo Motion Notebook Positivo Motion C4128Ei
Intel® Celeron® Dual-Core™ Linux 14" – Cinza, no valor de
R$ 1.934,10; 1 (um) Smartphone Positivo Q20 128GB Dual
Chip 6.1" - Azul, no valor de R$ 1.214,10; 1 (uma) Camisa
Nike Oficial do Corinthians - 21/22, no valor de R$ 249,99; e 1
(um) Chip Fala Timão com plano de 5GB e ligações ilimitadas
por 30 dias, no valor de R$ 50,00

3.448,19

3.448,19

1

1

PRÊMIO DA 2ª ETAPA: 1 (um) prêmio constituído por: 1 (um)
Smartphone Positivo Q20 128GB Dual Chip 6.1" - Azul, no
valor de R$ 1.214,10; 1 (um) Kit Casa Eficiente Positivo Casa
Inteligente, no valor de R$ 399,00; 1 (uma) Camisa Nike
Oficial do Corinthians - 21/22, no valor de

1.913,09

1.913,09

2
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PRÊMIOS

1

88

R$ 249,99; e 1 (um) Chip Fala Timão com plano de 5GB e
ligações ilimitadas por 30 dias, no valor de R$ 50,00
PRÊMIO DA 2ª ETAPA: 1 (um) prêmio constituído por: 1 (um)
Smartphone Positivo Q20 128GB Dual Chip 6.1" - Azul, no
valor de R$ 1.214,10; 1 (uma) Camisa Nike Oficial do
Corinthians - 21/22, no valor de R$ 249,99; e 1 (um) Chip Fala
Timão com plano de 5GB e ligações ilimitadas por 30 dias, no
valor de R$ 50,00
PRÊMIO DA 2ª ETAPA: 1 (um) prêmio constituído por: 1
(uma) Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente, no
valor de R$ 79,00; e 1 (um) Chip Fala Timão com plano de
5GB e ligações ilimitadas por 30 dias, no valor de R$ 50,00

1.514,09

1.514,09

3

129,00

11.352,00

4

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

106

32.117,62

9 - FORMA DE APURAÇÃO:
9.1.Serão distribuídos 106 (cento e seis) prêmios entre a 1ª e 3ª etapa de toda promoção, sendo 5 (cinco) contemplados na 1ª
etapa, 91 (noventa e um) contemplados na 2ª etapa e 10 (dez) contemplados na 3ª etapa.
9.2.As participações em cada etapa serão validadas pelos representantes da empresa promotora para apurar a referida
quantidade de contemplados elegíveis para cada etapa, conforme descrito neste regulamento.
9.3.Na 1ª etapa serão apurados os 5 (cinco) participantes que receberam mais curtidas em seus comentários, na qual cada um
terá direito ao prêmio descrito no item 7 (1ª etapa) deste regulamento.
9.4.Na 2ª etapa serão apurados os 91 (noventa e um) primeiros participantes colocados no ranking de participação, na qual
cada um terá direito ao prêmio descrito no item 7 (2ª etapa) deste regulamento.
9.5.Na 3ª etapa serão apurados os 5 (cinco) primeiros comentários que acertaram o exato placar do referido jogo entre
Corinthians x Juventude (07/09/2021) e 5 (cinco) primeiros comentários que acertaram o exato placar do referido jogo entre
Corinthians x Atlético-GO (12/09/2021), na qual cada um terá direito ao prêmio descrito no item 7 (3ª etapa) deste regulamento.
9.6.Cada participante poderá ser contemplado uma única vez em cada etapa, independentemente da quantidade de
comentários, palpites e/ou atividades que tenha realizado.
10 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
10.1.Serão desclassificados automaticamente, no ato da apuração, os participantes que:
I.Não tenham obedecido aos critérios dispostos no presente regulamento.
II.Participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste regulamento e/ou utilizar de meios mecânicos,
robóticos ou fraudulentos para interferir no resultado da promoção.
10.2.Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção em caso de suspeita de fraude, de não
preenchimento dos requisitos previamente determinados e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas ou
equivocadas, de acordo com as regras do regulamento da promoção.
10.3.O contemplado porventura desclassificado da promoção não terá direito ao recebimento do prêmio e a empresa promotora
irá apurar um novo contemplado para o devido recebimento do prêmio.
11 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
11.1.O nome do ganhador da presente promoção será divulgado no Facebook e/ou Instagram da Positivo em até 7 (sete) dias
contados do término de cada apuração e neste permanecerá por 30 (trinta) dias.
11.2.O contemplado será notificado pela empresa através de direct do Instagram na 1ª e 3ª etapa, sendo assim é necessário
que o perfil do participante também esteja em modo público, para que a empresa possa contatá-lo.
11.3.O contemplado será notificado pela empresa promotora através do e-mail cadastrado no gleam.io na 2ª etapa.
12 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
12.1.O prêmio será entregue ao respectivo contemplado em seu domicílio, livre de quaisquer ônus, em até 30 (trinta) dias a
contar da data da apuração de acordo com o Decreto 70951/72 – Artigo 5º, mediante a assinatura do recibo de entrega do
prêmio com a quitação completa do prêmio descrito.
12.2.Para a entrega do prêmio, o ganhador deverá apresentar cópia do RG/CNH e CPF, sendo que não será aceito a
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retirada do prêmio por terceiros.
12.3.O respectivo prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado.
12.4.A empresa promotora não arcará e/ou se responsabilizará pelo deslocamento ou quaisquer outras despesas do
contemplado para usufruto do Tour na Arena Neo Química.
12.5.Na eventualidade do ganhador vir a falecer, o respectivo prêmio será entregue ao espólio, na pessoa do seu inventariante.
Não havendo processo de inventário, será entregue a um dos herdeiros do contemplado, com consentimento dos demais, desde
que devidamente comprovada esta condição.
12.6.O prêmio estará exposto por meio de foto meramente ilustrativa nos materiais de divulgação da promoção. A empresa
mandatária compromete-se a adquirir o prêmio e entregar a declaração ou contrato de propriedade do prêmio em até 08 (oito)
dias antes da data da respectiva apuração, conforme art. 34, inciso I da Portaria MF nº 41, de 2008.
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1.O regulamento completo será disponibilizado através de link divulgado nas redes sociais da Positivo.
13.2.A participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os termos deste regulamento. O participante
declara que leu e concorda com o presente regulamento, comprometendo-se a obedecê-lo integralmente, previamente à
postagem de quaisquer conteúdos destinados a participação na promoção.
13.3.A empresa promotora se isenta integralmente de toda e qualquer responsabilidade advinda de conduta de qualquer
participante desta promoção, inclusive, quanto à responsabilidade pelo uso indevido ou pela violação de quaisquer direitos de
terceiros, sem prejuízo do direito de regresso que possui.
13.4.Os participantes assumem total responsabilidade e exclusiva responsabilidade pela foto postada nas redes sociais,
responsabilizando-se integralmente, por sua participação na promoção, colocando a empresa promotora a salvo de quaisquer
pleitos ou reivindicações, voluntários ou não, que envolvam a exibição de conteúdos em decorrência da promoção, assumindo,
por conseguinte, todo ônus decorrente de tais alegações, como indenizações, perdas e danos, custas judiciais e honorários
advocatícios, incluindo o direito de regresso da empresa promotora contra a participante.
13.5.Os contemplados autorizam o uso de sua imagem, voz, desempenho e nome, em filmes publicitários e institucionais
veiculados em mídia eletrônica, fotos, cartazes, anúncios em jornais e revistas e em qualquer outra forma de mídia impressa,
para divulgação da Promoção no território nacional e exterior pelo período de até 1 (um) ano após a data da divulgação da
contemplação.
13.6.Os participantes têm pleno conhecimento e concordam que as respectivas fotos poderão ficar disponíveis e acessíveis a
todas as pessoas que acessarem as redes sociais da Positivo.
13.7.Esta promoção não é administrada, promovida, anunciada ou patrocinada pelo Facebook e/ou Instagram, de forma que
este não tem qualquer responsabilidade na execução e/ou na apuração do resultado desta promoção.
13.8.A empresa promotora se isenta de qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido pelas participantes ou terceiros
de materiais captados em sites e redes sociais digitais, incluindo, mas não se limitando a Youtube®, Twitter®, Google Plus®,
Pinterest®, Instagram® e Facebook®.
13.9.Os casos omissos e/ou eventuais controvérsias oriundas da participação na presente Promoção serão submetidos à
comissão organizadora para avaliação, sendo que as decisões da comissão serão soberanas.
13.10.A mera participação implica no conhecimento e concordância, pelo Participante, de todas as condições previstas neste
Regulamento.
13.11.Fica, desde já, eleito o foro da comarca do participante para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento
da presente promoção.
14 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;
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;
Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do
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prêmio, ser representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou
permissionária de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;
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;
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, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.
Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.
A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, Substituta , em 27/08/2021 às 14:27, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador CTH.LZO.LKI
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