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Natal 2020 
Regulamento Campanha de Incentivo 

 
 
A Campanha de Incentivo Natal 2020, adiante denominada apenas de “Campanha” direcionada 
exclusivamente para as lojas integrantes do shopping e aderentes à promoção de Natal 2020, 
seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas. 
 

1 - Da Campanha de Incentivo  
 
1.1. A Campanha de Incentivo será realizada pela ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO 
JUNDIAÍSHOPPING, estabelecida na cidade de Jundiaí/SP, na Av. Nove de Julho n.º 3333 - 
Anhangabaú, CEP 13208-056, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.643.750/0001-11, adiante 
denominado simplesmente como “Realizador”. 
 
1.2. A finalidade desta Campanha de Incentivo é estimular e reconhecer o engajamento, o 
atendimento, o trabalho em equipe de gerentes e de todo o time de atendimento e vendas das 
lojas durante o período de realização da Campanha de Natal 2020, recompensando os 
participantes, caso as condições descritas neste regulamento sejam integralmente cumpridas.  
 
1.3. A Campanha ocorrerá no período compreendido entre os dias 14/11/2020 e 30/12/2020 e 
foi estruturada e realizada de forma concomitantemente às promoções do Realizador por 
ocasião do Natal.  
 
1.4. A ação tem como público-alvo, exclusivamente, lojas integrantes do shopping e aderentes 
à promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas contratados 
e ativos. Dessa forma, não fazem parte das ações promocionais destinadas aos 
clientes/consumidores do Shopping.  
 

2 - Da participação 
 
2.1. Esta Campanha é direcionada, exclusivamente, às lojas do shopping e aderentes às 
Promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas e 
funcionará até a data de 30 de dezembro de 2020.  
 
2.2. As lojas que se instalarem no Shopping posteriormente ao início da Campanha ainda podem 
participar das etapas seguintes, não sendo permitida, no entanto, a participação retroativa. 
 
2.3. Fica claro e ajustado que será considerado como “loja/quiosque”, para efeito desta 
Campanha, toda operação permanente ou temporária, devidamente contratada e em situação 
ativa com o Shopping até 30 de dezembro e que também tenha efetivado venda no período e 
mês que compõem as etapas desta Campanha. 
 
2.4. Fica claro e ajustado que será considerado como “equipes de atendimento e vendas”, para 
efeito desta Campanha, todo funcionário, permanente ou temporário, devidamente contratado 
e em situação ativa até a data do sorteio e que tenha efetivado venda na respectiva 
loja/quiosque do Shopping no período da Promoção que compõe as etapas desta Campanha. 
Excluem-se apenas os sócios e proprietários das lojas/quiosques, bem como seus respectivos 
cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro grau. 
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2.5. Não haverá distinção entre os vendedores, podendo participar aqueles contratados, 
permanentes ou temporários, desde que sejam maiores de 18 anos, que trabalhem nas 
lojas/quiosques no período da Campanha e que tenham efetivado venda durante seu período 
de abrangência, e estarem ativos durante todo o período da campanha. Todos deverão possuir 
comprovação de contratação, que será solicitada pelo Realizador, em momento oportuno, 
conforme descrito neste regulamento.  
 
2.6. Também fica claro e ajustado que para efeito desta campanha, consideramos como lojas 
âncoras, aquelas com metragem superior a 1000 m2 (um mil metros quadrados); megalojas, 
aquelas com metragem entre 500 m2 (quinhentos metros quadrados) e 999 m2 (novecentos e 
noventa e nove metros quadrados); lojas satélites, aquelas com metragem entre 10 m2 (dez 
metros quadrados) e 499 m2 (quatrocentos e noventa e nove metros quadrados); quiosques, 
espaços dispostos nos corredores e com metragem entre 9 m2 (nove metros quadrados) e 25 
m2 (vinte e cinco metros quadrados) e operações de alimentação, aquelas com vendas 
majoritariamente para consumo in loco de alimentos e bebidas, independentemente de sua 
metragem. 
 
2.7. Para efeito da campanha, as lojas estarão agrupadas por categorias, sendo: 
   _ Categoria 1: lojas âncoras e megalojas 
   _ Categoria 2: lojas satélites e quiosques 
   _ Categoria 3: operações de alimentação 
 

3- Das Mecânicas 
 
3.1. A campanha está estruturada em 4 (quatro) diferentes mecânicas. Lojas, gerentes e equipes 
de atendimento e vendas podem participar/concorrer ao mesmo tempo em uma, mais de uma 
ou todas as modalidades. 
 
3.2. O Realizador disponibilizará no Canal do Lojista a circular informando sobre a Campanha e 
disponibilizará uma cópia que ficará na recepção da administração do shopping.  
 

4- Engajamento Digital 
 
4.1. Com objetivo de compartilhar conteúdo exclusivo com notícias, dicas e novidades sobre a 
promoção de Natal, o Realizador irá distribuir, por meio de circular impressa e pelo Canal do 
Lojista, um QR Code que aponta para o hotsite  https://game.multiretail.com.br/. 
 
4.2. No hotsite, o participante deverá preencher seus dados completos, incluindo o seu perfil 
pessoal no Instagram e a loja em que trabalha, ficando ele inteiramente responsável pelos 
dados fornecidos. Esses dados serão usados apenas para acompanhamento dos resultados do 
game e também para o monitoramento das publicações eventualmente feitas nas redes sociais 
que marquem o perfil oficial do shopping e usem a hashtag da Campanha. 
 
4.3. Para efeito da campanha, só podem participar perfis pessoais – sendo desconsiderados 
perfis das lojas ou corporativos. Serão considerados apenas publicações realizadas pelo 
mesmo perfil que o participante usou no ato do cadastro, quando do seu primeiro acesso ao 
QR Code disponibilizado para o game. Este perfil precisa ser público (aberto) para que a equipe 
do Realizador possa monitorar.  
 
4.4. Essa mecânica é exclusiva para o Instagram. Outras mídias e redes sociais não serão 
consideradas para efeito dessa campanha. 
 
4.5. O QR Code distribuído por meio da circular é único para todas as lojas e será válido por toda 

https://game.multiretail.com.br/
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a campanha. Só será possível acumular um único card por dia (a cada 24h). 
 
4.6. Diariamente os participantes poderão, a partir da leitura do QR Code disponibilizado, ter 
acesso e colecionar os cards com os conteúdos exclusivos. A verificação do card colecionado é 
realizada pelo sistema do game a partir do perfil cadastrado pelo participante. A cada dia é 
distribuído um novo card que vale 10 pontos. Dessa forma, semanalmente são distribuídos no 
total 70 (setenta pontos) por meio da leitura diária do QR Code. 
 
4.7. Pontos Extras: a partir de 2 de dezembro de 2020, os participantes que postarem no 
Instagram - no feed ou nos Stories - conteúdo sobre as suas lojas e sobre a Campanha de Natal 
do Realizador marcando o perfil oficial de Instagram do shopping (@jundiaishopping) e também 
usando a hashtag #MeuNatalnoJDS receberá 10 pontos extras. Atenção: serão no máximo 10 
pontos extras obtidos por dia, independentemente do número de publicações e 
indiferentemente se realizadas no feed ou no Stories. Dessa forma, semanalmente o 
participante poderá acumular no máximo 70 (setenta pontos) por meio de suas publicações no 
Instagram seguindo as regras de marcação do perfil oficial e uso da hashtag. 
 
4.7.1. Pontos extras para as melhores postagens: uma comissão interna formada pelo 
Realizador será responsável por avaliar a) cuidado na escolha das fotos, b) as legendas mais 
criativas e c) o engajamento alcançados. Os posts escolhidos serão republicados no perfil 
oficial do Realizador e o participante irá acumular mais 10 pontos extras. 
 
4.8. O participante que reunir o maior número de pontos ao logo do período determinado para 
apuração da campanha será o vencedor. Em caso de empate será realizado um sorteio 
eletrônico para definir o vencedor do prêmio. 
 
4.9. A cada período, a pontuação é zerada para realização de uma nova apuração que irá 
identificar aqueles participantes que conseguiram o maior número de pontos colecionando os 
cards e realizando publicações no Instagram usando a hashtag da Campanha e marcando o perfil 
oficial do Realizador. 
 
4.10. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
4.11. Os 6 (seis) prêmios serão entregues em vale-compras para consumo exclusivo em lojas do 
Shopping do Realizador no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada totalizando assim R$ 
6.000,00 (seis mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 
4.12. Em caso de necessidade de sorteio, este será realizado por meio de ferramenta eletrônica 
idônea, sem intervenção humana, a partir dos dados informados pelo participante no ato do 
cadastro no hotsite da Campanha (descrito no item 4.1) 
 
4.13. Caso o participante vencedor não faça mais parte do quadro da loja participante na data 
da apuração, a premiação será concedida ao segundo colocado ou sorteado suplente nos casos 
de empate. 
 
4.14. A divulgação do ganhador será feita após a comprovação de função e período de atividade 
do ganhador – no prazo máximo de 10 (dez) dias após a apuração. O Realizador anunciará, por 
meio de uma circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular 
compartilhados pela loja com a equipe do Realizador, o vendedor contemplado nesta Campanha 
de Incentivo.  
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5- Incentivando os clientes a baixar o aplicativo Multi 
 
5.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a baixarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas onde houver o maior número de downloads. 
 
5.2. Para apuração do número de downloads realizados em cada loja, foram fornecidos adesivos 
com QR Codes únicos e que permitem identificar a localização do cliente na hora do download. 
 
5.3. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
downloads no período determinado da apuração ganhará o prêmio. 
 
5.4. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
5.5. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
5.6. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

6- Lojas com maior número de notas fiscais cadastradas no 
aplicativo Multi 
 
6.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a usarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, para participarem 
da Campanha de Natal do Realizador, o Programa de Incentivo irá premiar as lojas com o maior 
número de notas fiscais cadastradas no aplicativo para a promoção. 
 
6.2. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
notas fiscais cadastradas aplicativo Multi no período determinado de apuração ganhará o 
prêmio. 
 
6.3. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12. 
 
6.4. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
6.5. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

7- Decoração das vitrines 
 
7.1. Com objetivo de reconhecer o empenho das lojas em oferecerem para os clientes a melhor 
experiência de compras, o Programa de Incentivo irá avaliar as vitrines e a área interna das 
operações participantes decoradas e ambientadas de acordo com o tema proposto neste 
Regulamento. 
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7.2. Todas as lojas estão automaticamente convidadas a participar do concurso, entretanto, 
aquelas que NÃO desejarem concorrer, deverão formalizar o termo de NÃO ADERENTE, na 
recepção da Administração do Shopping, a até às 18h do dia 30 de novembro de 2020. 
 
7.3. Os lojistas deverão decorar e ambientar as vitrines e a área interna de suas lojas, tendo 
como tema a “Vitrines de Natal”. 
 
7.4. As lojas participantes concorrerão entre si, sendo que a decoração das vitrines e a 
ambientação da área interna poderão ser feitas, a critério exclusivo do lojista, pelo gerente, pelo 
vendedor ou por vitrinistas contratados para desempenhar tal função. 
 
7.5. A decoração e ambientação das lojas participantes deste concurso deverão ser realizadas, 
obrigatoriamente, sempre após às 23 horas, ficando a loja pronta antes das 09h30, durante o 
período de duração do concurso “Vitrines de Natal”. Durante esse período, as lojas serão 
avaliadas seguindo todos os critérios deste regulamento, pela comissão julgadora. 
7.6. As vitrines serão avaliadas entre os dias 21/11 e 24/12 
 
7.7. Durante todo o período de participação neste concurso, as lojas participantes serão 
avaliadas por uma Comissão Julgadora, formada por membros da Administração e do 
Departamento de Marketing do Realizador. 
 
7.8. A Comissão Julgadora avaliará cada loja participante de acordo com os seguintes critérios:  

a) Adequação ao tema “Vitrines de Natal”;  
b) Aproveitamento de espaço com ambientação harmônica e atrativa, 

independentemente de quantidade de artefatos;  
c) “Criatividade, atratividade e originalidade;  
d) Composição e harmonia entre as cores e enfeites;  
e) Sinalização correta de preços e produtos. 

 
7.9. As 3 lojas que mais tiverem atendido aos critérios descritos no item 7.7 supra, conforme a 
decisão da Comissão Julgadora do Concurso, serão premiadas com: 
 
1º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias. 
 
2º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
3º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
7.10. Os prêmios serão destinados às lojas contempladas e deverão ser utilizados de acordo com 
o critério do lojista ganhador, não havendo qualquer interferência do Shopping nesse sentido. 
Entretanto é vedada a participação de proprietários. 
 
7.11.  No dia 30/12/2020 serão divulgadas as lojas vencedoras deste concurso, através de 
Circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular compartilhados pela 
loja com a equipe do Realizador. 
 
7.12. As lojas contempladas serão comunicadas, via telefone, pelo Departamento de Marketing 
do Realizador, sendo que a Circular mencionada acima, comunicando o resultado deste 
concurso, será enviada à todas as lojas participantes. 
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8- Lojas com mais vendas por metro quadrado cadastrado no app 
Multi 
 
8.1. Com objetivo de reconhecer o atendimento e o trabalho em equipe, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas com o maior volume de vendas em reais cadastrada pelos clientes 
no aplicativo Multi, divididos pela metragem quadrada da loja dentro da sua categoria (item 2.7) 
 
8.2. O período de apuração irá considerar todo o período da Campanha de Natal do Realizador, 
entre os dias 14 de novembro e 30 de dezembro de 2020. 
 
8.3. Serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito no item 2.7).  
 
8.4. Serão ao todo 3 (três) prêmios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

9 - Da Premiação 
 
9.1. Ao todo, o programa de incentivo terá o total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 
prêmios, entregues em cartão vale compras para uso exclusivo nas lojas do interior do shopping 
do Realizado e no prazo máximo de 180 dias. 
 

10 - Da entrega dos Prêmios 
 
10.1. Em até 10 (dez) dias, contados da data da divulgação dos resultados finais de cada etapa 
da Campanha, o Realizador entrará em contato com o ganhador via telefonema ou 
pessoalmente, na loja. Os vencedores das diferentes modalidades em seus diferentes períodos 
de apuração serão divulgados também por circular no Canal do Lojista e por WhatsApp para os 
números de celular compartilhados pela loja com a equipe do Realizador. 
 
10.2. Assim que contatado o ganhador, será acordado com o mesmo uma data de entrega do 
prêmio, que deverá acontecer dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data 
da divulgação. No momento da entrega, o ganhador deverá assinar o Termo de Quitação e 
Entrega do Prêmio que ficará na posse do Realizador. 
 
10.3. Caso não seja possível entregar o prêmio prometido por quaisquer motivos imputáveis ao 
ganhador ou se o mesmo não estiver presente no endereço do estabelecimento participante no 
dia e hora pactuados para a entrega, o Realizador entrará em contato com o mesmo, por meio 
dos dados fornecidos pela loja/quiosque onde trabalha. 
 
10.4. Caso seja infrutífera a localização do ganhador nos endereços constantes dos cadastros da 
loja/quiosque, o mesmo terá o prazo de 60 (sessenta) dias após a data da divulgação da 
Campanha para reclamar seu prêmio.  
 
10.5. Após o referido prazo, o ganhador perderá o direito ao prêmio, não cabendo qualquer 
exigência de indenização/compensação. Nesse caso, não haverá nova apuração. 
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10.6. Em hipótese alguma o ganhador poderá solicitar o valor do prêmio em dinheiro, bem como 
não terá direito algum, sob nenhuma alegação, a pedir a troca da marca, modelo ou qualquer 
outra alteração de produtos ligados a premiação. 
 
10.7. A entrega dos prêmios será feita sem qualquer ônus para os ganhadores. 
 

11- Das Disposições Gerais 
 
11.1. A participação nesta Campanha implica na aceitação total de todos os itens deste 
Regulamento, que poderá ser alterado, a exclusivo critério do Realizador, mediante prévia e 
ampla divulgação interna. 
 
11.2. A Campanha, por exclusivo critério do Realizador, poderá ser interrompida ou encerrada 
a qualquer momento. Nesses casos, todas as informações pertinentes serão prévia e 
amplamente divulgadas internamente. 
 
11.3. Serão automaticamente excluídos da Campanha, sem necessidade de prévia comunicação, 
os participantes que agirem de má-fé, praticarem qualquer tipo de ato considerado fraudulento, 
ilegal, ilícito, ou que, de alguma forma, burle as regras e condições deste Regulamento ou atente 
contra os objetivos desta Campanha de Incentivo ou de qualquer uma das Promoções. Essas 
situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos 
termos do presente Regulamento, ensejando o impedimento da participação, com imediato 
cancelamento da participação do participante, sem prejuízo das medidas cabíveis e/ou 
ação(ões) de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora em face do infrator. 
 
11.4. Não poderão participar desta Campanha os proprietários das lojas/quiosques, bem 
como seus respectivos cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro 
grau.  
 
11.5. Os participantes concordam em autorizar o uso de sua imagem, som de voz e nome em 
vídeos, fotos e cartazes, pelo prazo de até 12 (doze) meses após o encerramento desta 
Campanha de Incentivo, para divulgação de sua participação, bem como da conquista do 
prêmio, sem nenhum ônus para o Realizador. 
 
11.6. As dúvidas não esclarecidas pelo presente Regulamento serão dirimidas diretamente pelo 
Realizador, cuja decisão será soberana, irrevogável e irrecorrível e será amplamente divulgada 
internamente. 
 
11.7. As lojas e participantes concordam pelo simples ato de participação na Campanha, que o 
Realizador, bem como seus diretores e empregados, não serão responsáveis por qualquer dano 
ou prejuízo oriundo da aceitação do prêmio, assim como de sua participação na Campanha.  
 
11.8. Esta promoção não implica em qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou 
operação semelhante para fins de propaganda e não envolve álea, não estando, portanto, 
sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71. 
 
11.9. Os vale-compras serão entregues a cada um dos representantes legais das lojas 
contempladas, sem nenhum ônus, contendo todas as informações sobre cadastro, desbloqueio 
e uso dos vales-compras, em data e horário previamente agendados, em até 30 (trinta) dias da 
data da divulgação do Resultado do Concurso, devendo cada lojista, no momento da entrega, 
estar munido dos documentos pessoais (CPF e RG) e ainda, assinar um Termo de Quitação e 
Entrega de Prêmio. O cartão tem validade de 180 dias. 
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11.10. A divulgação deste concurso será feita por meio de circular enviada às lojas. 
 
11.11. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma comissão composta 
por representantes do Realizador, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 
 
11.12. Este concurso assim como o Regulamento poderão ser alterados, suspensos e/ou 
cancelados pelo Realizado por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a 
comprometer o regular andamento do concurso, mediante prévio aviso às lojas participantes, 
sempre buscando assegurar sua legalidade, sem prejuízo de seus participantes. 
 
11.13. Este Regulamento estará disponível na Administração do Realizador, sendo que a 
participação nesse concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e 
condições e serve como declaração de que o lojista participante não tem qualquer impedimento 
para aderir a este concurso/campanha de incentivo. 
 

Jundiaí, 2 de dezembro de 2020 
 

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO JUNDIAÍSHOPPING 
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Natal 2020 
Regulamento Campanha de Incentivo 

 
 
A Campanha de Incentivo Natal 2020, adiante denominada apenas de “Campanha” direcionada 
exclusivamente para as lojas integrantes do shopping e aderentes à promoção de Natal 2020, 
seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas. 
 

1 - Da Campanha de Incentivo  
 
1.1. A Campanha de Incentivo será realizada pela ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO 
SHOPPING CENTER MORUMBI, estabelecida na cidade de São Paulo/SP, na Av. Roque 
Petroni Jr. n.º 1.089 - Vila Gertrudes, CEP 04707-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
50.105.329/0001-95, adiante denominado simplesmente como “Realizador”. 
 
1.2. A finalidade desta Campanha de Incentivo é estimular e reconhecer o engajamento, o 
atendimento, o trabalho em equipe de gerentes e de todo o time de atendimento e vendas das 
lojas durante o período de realização da Campanha de Natal 2020, recompensando os 
participantes, caso as condições descritas neste regulamento sejam integralmente cumpridas.  
 
1.3. A Campanha ocorrerá no período compreendido entre os dias 14/11/2020 e 30/12/2020 e 
foi estruturada e realizada de forma concomitantemente às promoções do Realizador por 
ocasião do Natal.  
 
1.4. A ação tem como público-alvo, exclusivamente, lojas integrantes do shopping e aderentes 
à promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas contratados 
e ativos. Dessa forma, não fazem parte das ações promocionais destinadas aos 
clientes/consumidores do Shopping.  
 

2 - Da participação 
 
2.1. Esta Campanha é direcionada, exclusivamente, às lojas do shopping e aderentes às 
Promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas e 
funcionará até a data de 30 de dezembro de 2020.  
 
2.2. As lojas que se instalarem no Shopping posteriormente ao início da Campanha ainda podem 
participar das etapas seguintes, não sendo permitida, no entanto, a participação retroativa. 
 
2.3. Fica claro e ajustado que será considerado como “loja/quiosque”, para efeito desta 
Campanha, toda operação permanente ou temporária, devidamente contratada e em situação 
ativa com o Shopping até 30 de dezembro e que também tenha efetivado venda no período e 
mês que compõem as etapas desta Campanha. 
 
2.4. Fica claro e ajustado que será considerado como “equipes de atendimento e vendas”, para 
efeito desta Campanha, todo funcionário, permanente ou temporário, devidamente contratado 
e em situação ativa até a data do sorteio e que tenha efetivado venda na respectiva 
loja/quiosque do Shopping no período da Promoção que compõe as etapas desta Campanha. 
Excluem-se apenas os sócios e proprietários das lojas/quiosques, bem como seus respectivos 
cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro grau. 
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2.5. Não haverá distinção entre os vendedores, podendo participar aqueles contratados, 
permanentes ou temporários, desde que sejam maiores de 18 anos, que trabalhem nas 
lojas/quiosques no período da Campanha e que tenham efetivado venda durante seu período 
de abrangência, e estarem ativos durante todo o período da campanha. Todos deverão possuir 
comprovação de contratação, que será solicitada pelo Realizador, em momento oportuno, 
conforme descrito neste regulamento.  
 
2.6. Também fica claro e ajustado que para efeito desta campanha, consideramos como lojas 
âncoras, aquelas com metragem superior a 1000 m2 (um mil metros quadrados); megalojas, 
aquelas com metragem entre 500 m2 (quinhentos metros quadrados) e 999 m2 (novecentos e 
noventa e nove metros quadrados); lojas satélites, aquelas com metragem entre 10 m2 (dez 
metros quadrados) e 499 m2 (quatrocentos e noventa e nove metros quadrados); quiosques, 
espaços dispostos nos corredores e com metragem entre 9 m2 (nove metros quadrados) e 25 
m2 (vinte e cinco metros quadrados) e operações de alimentação, aquelas com vendas 
majoritariamente para consumo in loco de alimentos e bebidas, independentemente de sua 
metragem. 
 
2.7. Para efeito da campanha, as lojas estarão agrupadas por categorias, sendo: 
   _ Categoria 1: lojas âncoras e megalojas 
   _ Categoria 2: lojas satélites e quiosques 
   _ Categoria 3: operações de alimentação 
 

3- Das Mecânicas 
 
3.1. A campanha está estruturada em 4 (quatro) diferentes mecânicas. Lojas, gerentes e equipes 
de atendimento e vendas podem participar/concorrer ao mesmo tempo em uma, mais de uma 
ou todas as modalidades. 
 
3.2. O Realizador disponibilizará no Canal do Lojista a circular informando sobre a Campanha e 
disponibilizará uma cópia que ficará na recepção da administração do shopping.  
 

4- Engajamento Digital 
 
4.1. Com objetivo de compartilhar conteúdo exclusivo com notícias, dicas e novidades sobre a 
promoção de Natal, o Realizador irá distribuir, por meio de circular impressa e pelo Canal do 
Lojista, um QR Code que aponta para o hotsite  https://game.multiretail.com.br/. 
 
4.2. No hotsite, o participante deverá preencher seus dados completos, incluindo o seu perfil 
pessoal no Instagram e a loja em que trabalha, ficando ele inteiramente responsável pelos 
dados fornecidos. Esses dados serão usados apenas para acompanhamento dos resultados do 
game e também para o monitoramento das publicações eventualmente feitas nas redes sociais 
que marquem o perfil oficial do shopping e usem a hashtag da Campanha. 
 
4.3. Para efeito da campanha, só podem participar perfis pessoais – sendo desconsiderados 
perfis das lojas ou corporativos. Serão considerados apenas publicações realizadas pelo 
mesmo perfil que o participante usou no ato do cadastro, quando do seu primeiro acesso ao 
QR Code disponibilizado para o game. Este perfil precisa ser público (aberto) para que a equipe 
do Realizador possa monitorar.  
 
4.4. Essa mecânica é exclusiva para o Instagram. Outras mídias e redes sociais não serão 
consideradas para efeito dessa campanha. 

https://game.multiretail.com.br/
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4.5. O QR Code distribuído por meio da circular é único para todas as lojas e será válido por toda 
a campanha. Só será possível acumular um único card por dia (a cada 24h). 
 
4.6. Diariamente os participantes poderão, a partir da leitura do QR Code disponibilizado, ter 
acesso e colecionar os cards com os conteúdos exclusivos. A verificação do card colecionado é 
realizada pelo sistema do game a partir do perfil cadastrado pelo participante. A cada dia é 
distribuído um novo card que vale 10 pontos. Dessa forma, semanalmente são distribuídos no 
total 70 (setenta pontos) por meio da leitura diária do QR Code. 
 
4.7. Pontos Extras: a partir de 2 de dezembro de 2020, os participantes que postarem no 
Instagram - no feed ou nos Stories - conteúdo sobre as suas lojas e sobre a Campanha de Natal 
do Realizador marcando o perfil oficial de Instagram do shopping (@morumbishopping) e 
também usando a hashtag #MeuNatalnoMBS receberá 10 pontos extras. Atenção: serão no 
máximo 10 pontos extras obtidos por dia, independentemente do número de publicações e 
indiferentemente se realizadas no feed ou no Stories. Dessa forma, semanalmente o 
participante poderá acumular no máximo 70 (setenta pontos) por meio de suas publicações no 
Instagram seguindo as regras de marcação do perfil oficial e uso da hashtag. 
 
4.7.1. Pontos extras para as melhores postagens: uma comissão interna formada pelo 
Realizador será responsável por avaliar a) cuidado na escolha das fotos, b) as legendas mais 
criativas e c) o engajamento alcançados. Os posts escolhidos serão republicados no perfil 
oficial do Realizador e o participante irá acumular mais 10 pontos extras. 
 
4.8. O participante que reunir o maior número de pontos ao logo do período determinado para 
apuração da campanha será o vencedor. Em caso de empate será realizado um sorteio 
eletrônico para definir o vencedor do prêmio. 
 
4.9. A cada período, a pontuação é zerada para realização de uma nova apuração que irá 
identificar aqueles participantes que conseguiram o maior número de pontos colecionando os 
cards e realizando publicações no Instagram usando a hashtag da Campanha e marcando o perfil 
oficial do Realizador. 
 
4.10. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
4.11. Os 6 (seis) prêmios serão entregues em vale-compras para consumo exclusivo em lojas do 
Shopping do Realizador no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada totalizando assim R$ 
6.000,00 (seis mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 
4.12. Em caso de necessidade de sorteio, este será realizado por meio de ferramenta eletrônica 
idônea, sem intervenção humana, a partir dos dados informados pelo participante no ato do 
cadastro no hotsite da Campanha (descrito no item 4.1) 
 
4.13. Caso o participante vencedor não faça mais parte do quadro da loja participante na data 
da apuração, a premiação será concedida ao segundo colocado ou sorteado suplente nos casos 
de empate. 
 
4.14. A divulgação do ganhador será feita após a comprovação de função e período de atividade 
do ganhador – no prazo máximo de 10 (dez) dias após a apuração. O Realizador anunciará, por 
meio de uma circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular 
compartilhados pela loja com a equipe do Realizador, o vendedor contemplado nesta Campanha 
de Incentivo.  
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5- Incentivando os clientes a baixar o aplicativo Multi 
 
5.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a baixarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas onde houver o maior número de downloads. 
 
5.2. Para apuração do número de downloads realizados em cada loja, foram fornecidos adesivos 
com QR Codes únicos e que permitem identificar a localização do cliente na hora do download. 
 
5.3. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
downloads no período determinado da apuração ganhará o prêmio. 
 
5.4. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
5.5. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
5.6. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

6- Lojas com maior número de notas fiscais cadastradas no 
aplicativo Multi 
 
6.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a usarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, para participarem 
da Campanha de Natal do Realizador, o Programa de Incentivo irá premiar as lojas com o maior 
número de notas fiscais cadastradas no aplicativo para a promoção. 
 
6.2. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
notas fiscais cadastradas aplicativo Multi no período determinado de apuração ganhará o 
prêmio. 
 
6.3. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12. 
 
6.4. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
6.5. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

7- Decoração das vitrines 
 
7.1. Com objetivo de reconhecer o empenho das lojas em oferecerem para os clientes a melhor 
experiência de compras, o Programa de Incentivo irá avaliar as vitrines e a área interna das 
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operações participantes decoradas e ambientadas de acordo com o tema proposto neste 
Regulamento. 
 
7.2. Todas as lojas estão automaticamente convidadas a participar do concurso, entretanto, 
aquelas que NÃO desejarem concorrer, deverão formalizar o termo de NÃO ADERENTE, na 
recepção da Administração do Shopping, a até às 18h do dia 30 de novembro de 2020. 
 
7.3. Os lojistas deverão decorar e ambientar as vitrines e a área interna de suas lojas, tendo 
como tema a “Vitrines de Natal”. 
 
7.4. As lojas participantes concorrerão entre si, sendo que a decoração das vitrines e a 
ambientação da área interna poderão ser feitas, a critério exclusivo do lojista, pelo gerente, pelo 
vendedor ou por vitrinistas contratados para desempenhar tal função. 
 
7.5. A decoração e ambientação das lojas participantes deste concurso deverão ser realizadas, 
obrigatoriamente, sempre após às 23 horas, ficando a loja pronta antes das 09h30, durante o 
período de duração do concurso “Vitrines de Natal”. Durante esse período, as lojas serão 
avaliadas seguindo todos os critérios deste regulamento, pela comissão julgadora. 
7.6. As vitrines serão avaliadas entre os dias 21/11 e 24/12 
 
7.7. Durante todo o período de participação neste concurso, as lojas participantes serão 
avaliadas por uma Comissão Julgadora, formada por membros da Administração e do 
Departamento de Marketing do Realizador. 
 
7.8. A Comissão Julgadora avaliará cada loja participante de acordo com os seguintes critérios:  

a) Adequação ao tema “Vitrines de Natal”;  
b) Aproveitamento de espaço com ambientação harmônica e atrativa, 

independentemente de quantidade de artefatos;  
c) “Criatividade, atratividade e originalidade;  
d) Composição e harmonia entre as cores e enfeites;  
e) Sinalização correta de preços e produtos. 

 
7.9. As 3 lojas que mais tiverem atendido aos critérios descritos no item 7.7 supra, conforme a 
decisão da Comissão Julgadora do Concurso, serão premiadas com: 
 
1º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias. 
 
2º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
3º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
7.10. Os prêmios serão destinados às lojas contempladas e deverão ser utilizados de acordo com 
o critério do lojista ganhador, não havendo qualquer interferência do Shopping nesse sentido. 
Entretanto é vedada a participação de proprietários. 
 
7.11.  No dia 30/12/2020 serão divulgadas as lojas vencedoras deste concurso, através de 
Circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular compartilhados pela 
loja com a equipe do Realizador. 
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7.12. As lojas contempladas serão comunicadas, via telefone, pelo Departamento de Marketing 
do Realizador, sendo que a Circular mencionada acima, comunicando o resultado deste 
concurso, será enviada à todas as lojas participantes. 
 

8- Lojas com mais vendas por metro quadrado cadastrado no app 
Multi 
 
8.1. Com objetivo de reconhecer o atendimento e o trabalho em equipe, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas com o maior volume de vendas em reais cadastrada pelos clientes 
no aplicativo Multi, divididos pela metragem quadrada da loja dentro da sua categoria (item 2.7) 
 
8.2. O período de apuração irá considerar todo o período da Campanha de Natal do Realizador, 
entre os dias 14 de novembro e 30 de dezembro de 2020. 
 
8.3. Serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito no item 2.7).  
 
8.4. Serão ao todo 3 (três) prêmios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

9 - Da Premiação 
 
9.1. Ao todo, o programa de incentivo terá o total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 
prêmios, entregues em cartão vale compras para uso exclusivo nas lojas do interior do shopping 
do Realizado e no prazo máximo de 180 dias. 
 
Quando seu cliente baixa o *Multi* usando o QR Code da sua loja, você fica ainda mais perto de ganhar 
prêmios do *Programa de Incentivo*.  

 

Por isso, sempre que um cliente entrar na sua loja, não se esqueça de perguntar se ele já baixou o 
aplicativo e estimule sua equipe a fazer o mesmo! 

 

O Multi é leve, não ocupa muito espaço na memória e é fundamental para seus clientes cadastrarem as 
notas fiscais, gerarem os números da sorte e concorrerem aos vales-compras da nossa *Promoção de 
Natal*. 

 

Ainda não sabe como baixar o Multi? 

*Confira o vídeo que criamos com o passo a passo e boas vendas!* 

10 - Da entrega dos Prêmios 
 
10.1. Em até 10 (dez) dias, contados da data da divulgação dos resultados finais de cada etapa 
da Campanha, o Realizador entrará em contato com o ganhador via telefonema ou 
pessoalmente, na loja. Os vencedores das diferentes modalidades em seus diferentes períodos 
de apuração serão divulgados também por circular no Canal do Lojista e por WhatsApp para os 
números de celular compartilhados pela loja com a equipe do Realizador. 
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10.2. Assim que contatado o ganhador, será acordado com o mesmo uma data de entrega do 
prêmio, que deverá acontecer dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data 
da divulgação. No momento da entrega, o ganhador deverá assinar o Termo de Quitação e 
Entrega do Prêmio que ficará na posse do Realizador. 
 
10.3. Caso não seja possível entregar o prêmio prometido por quaisquer motivos imputáveis ao 
ganhador ou se o mesmo não estiver presente no endereço do estabelecimento participante no 
dia e hora pactuados para a entrega, o Realizador entrará em contato com o mesmo, por meio 
dos dados fornecidos pela loja/quiosque onde trabalha. 
 
10.4. Caso seja infrutífera a localização do ganhador nos endereços constantes dos cadastros da 
loja/quiosque, o mesmo terá o prazo de 60 (sessenta) dias após a data da divulgação da 
Campanha para reclamar seu prêmio.  
 
10.5. Após o referido prazo, o ganhador perderá o direito ao prêmio, não cabendo qualquer 
exigência de indenização/compensação. Nesse caso, não haverá nova apuração. 
 
10.6. Em hipótese alguma o ganhador poderá solicitar o valor do prêmio em dinheiro, bem como 
não terá direito algum, sob nenhuma alegação, a pedir a troca da marca, modelo ou qualquer 
outra alteração de produtos ligados a premiação. 
 
10.7. A entrega dos prêmios será feita sem qualquer ônus para os ganhadores. 
 

11- Das Disposições Gerais 
 
11.1. A participação nesta Campanha implica na aceitação total de todos os itens deste 
Regulamento, que poderá ser alterado, a exclusivo critério do Realizador, mediante prévia e 
ampla divulgação interna. 
 
11.2. A Campanha, por exclusivo critério do Realizador, poderá ser interrompida ou encerrada 
a qualquer momento. Nesses casos, todas as informações pertinentes serão prévia e 
amplamente divulgadas internamente. 
 
11.3. Serão automaticamente excluídos da Campanha, sem necessidade de prévia comunicação, 
os participantes que agirem de má-fé, praticarem qualquer tipo de ato considerado fraudulento, 
ilegal, ilícito, ou que, de alguma forma, burle as regras e condições deste Regulamento ou atente 
contra os objetivos desta Campanha de Incentivo ou de qualquer uma das Promoções. Essas 
situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos 
termos do presente Regulamento, ensejando o impedimento da participação, com imediato 
cancelamento da participação do participante, sem prejuízo das medidas cabíveis e/ou 
ação(ões) de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora em face do infrator. 
 
11.4. Não poderão participar desta Campanha os proprietários das lojas/quiosques, bem 
como seus respectivos cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro 
grau.  
 
11.5. Os participantes concordam em autorizar o uso de sua imagem, som de voz e nome em 
vídeos, fotos e cartazes, pelo prazo de até 12 (doze) meses após o encerramento desta 
Campanha de Incentivo, para divulgação de sua participação, bem como da conquista do 
prêmio, sem nenhum ônus para o Realizador. 
 
11.6. As dúvidas não esclarecidas pelo presente Regulamento serão dirimidas diretamente pelo 
Realizador, cuja decisão será soberana, irrevogável e irrecorrível e será amplamente divulgada 
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internamente. 
 
11.7. As lojas e participantes concordam pelo simples ato de participação na Campanha, que o 
Realizador, bem como seus diretores e empregados, não serão responsáveis por qualquer dano 
ou prejuízo oriundo da aceitação do prêmio, assim como de sua participação na Campanha.  
 
11.8. Esta promoção não implica em qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou 
operação semelhante para fins de propaganda e não envolve álea, não estando, portanto, 
sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71. 
 
11.9. Os vale-compras serão entregues a cada um dos representantes legais das lojas 
contempladas, sem nenhum ônus, contendo todas as informações sobre cadastro, desbloqueio 
e uso dos vales-compras, em data e horário previamente agendados, em até 30 (trinta) dias da 
data da divulgação do Resultado do Concurso, devendo cada lojista, no momento da entrega, 
estar munido dos documentos pessoais (CPF e RG) e ainda, assinar um Termo de Quitação e 
Entrega de Prêmio. O cartão tem validade de 180 dias. 
 
11.10. A divulgação deste concurso será feita por meio de circular enviada às lojas. 
 
11.11. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma comissão composta 
por representantes do Realizador, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 
 
11.12. Este concurso assim como o Regulamento poderão ser alterados, suspensos e/ou 
cancelados pelo Realizado por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a 
comprometer o regular andamento do concurso, mediante prévio aviso às lojas participantes, 
sempre buscando assegurar sua legalidade, sem prejuízo de seus participantes. 
 
11.13. Este Regulamento estará disponível na Administração do Realizador, sendo que a 
participação nesse concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e 
condições e serve como declaração de que o lojista participante não tem qualquer impedimento 
para aderir a este concurso/campanha de incentivo. 
 

São Paulo, 7 de dezembro de 2020 
 

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER MORUMBI 
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Natal 2020 
Regulamento Campanha de Incentivo 

 
 
A Campanha de Incentivo Natal 2020, adiante denominada apenas de “Campanha” direcionada 
exclusivamente para as lojas integrantes do shopping e aderentes à promoção de Natal 2020, 
seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas. 
 

1 - Da Campanha de Incentivo  
 
1.1. A Campanha de Incentivo será realizada pela ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING JARDIM 
ANÁLIA FRANCO, estabelecida na cidade de São Paulo/SP, na Av. Regente Feijó n.º 1.739, sala 2 - Jardim 
Anália Franco, CEP 03342-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.384.220/0001-54, adiante denominado 
simplesmente como “Realizador”. 
 
1.2. A finalidade desta Campanha de Incentivo é estimular e reconhecer o engajamento, o 
atendimento, o trabalho em equipe de gerentes e de todo o time de atendimento e vendas das 
lojas durante o período de realização da Campanha de Natal 2020, recompensando os 
participantes, caso as condições descritas neste regulamento sejam integralmente cumpridas.  
 
1.3. A Campanha ocorrerá no período compreendido entre os dias 14/11/2020 e 30/12/2020 e 
foi estruturada e realizada de forma concomitantemente às promoções do Realizador por 
ocasião do Natal.  
 
1.4. A ação tem como público-alvo, exclusivamente, lojas integrantes do shopping e aderentes 
à promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas contratados 
e ativos. Dessa forma, não fazem parte das ações promocionais destinadas aos 
clientes/consumidores do Shopping.  
 

2 - Da participação 
 
2.1. Esta Campanha é direcionada, exclusivamente, às lojas do shopping e aderentes às 
Promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas e 
funcionará até a data de 30 de dezembro de 2020.  
 
2.2. As lojas que se instalarem no Shopping posteriormente ao início da Campanha ainda podem 
participar das etapas seguintes, não sendo permitida, no entanto, a participação retroativa. 
 
2.3. Fica claro e ajustado que será considerado como “loja/quiosque”, para efeito desta 
Campanha, toda operação permanente ou temporária, devidamente contratada e em situação 
ativa com o Shopping até 30 de dezembro e que também tenha efetivado venda no período e 
mês que compõem as etapas desta Campanha. 
 
2.4. Fica claro e ajustado que será considerado como “equipes de atendimento e vendas”, para 
efeito desta Campanha, todo funcionário, permanente ou temporário, devidamente contratado 
e em situação ativa até a data do sorteio e que tenha efetivado venda na respectiva 
loja/quiosque do Shopping no período da Promoção que compõe as etapas desta Campanha. 
Excluem-se apenas os sócios e proprietários das lojas/quiosques, bem como seus respectivos 
cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro grau. 
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2.5. Não haverá distinção entre os vendedores, podendo participar aqueles contratados, 
permanentes ou temporários, desde que sejam maiores de 18 anos, que trabalhem nas 
lojas/quiosques no período da Campanha e que tenham efetivado venda durante seu período 
de abrangência, e estarem ativos durante todo o período da campanha. Todos deverão possuir 
comprovação de contratação, que será solicitada pelo Realizador, em momento oportuno, 
conforme descrito neste regulamento.  
 
2.6. Também fica claro e ajustado que para efeito desta campanha, consideramos como lojas 
âncoras, aquelas com metragem superior a 1000 m2 (um mil metros quadrados); megalojas, 
aquelas com metragem entre 500 m2 (quinhentos metros quadrados) e 999 m2 (novecentos e 
noventa e nove metros quadrados); lojas satélites, aquelas com metragem entre 10 m2 (dez 
metros quadrados) e 499 m2 (quatrocentos e noventa e nove metros quadrados); quiosques, 
espaços dispostos nos corredores e com metragem entre 9 m2 (nove metros quadrados) e 25 
m2 (vinte e cinco metros quadrados) e operações de alimentação, aquelas com vendas 
majoritariamente para consumo in loco de alimentos e bebidas, independentemente de sua 
metragem. 
 
2.7. Para efeito da campanha, as lojas estarão agrupadas por categorias, sendo: 
   _ Categoria 1: lojas âncoras e megalojas 
   _ Categoria 2: lojas satélites e quiosques 
   _ Categoria 3: operações de alimentação 
 

3- Das Mecânicas 
 
3.1. A campanha está estruturada em 4 (quatro) diferentes mecânicas. Lojas, gerentes e equipes 
de atendimento e vendas podem participar/concorrer ao mesmo tempo em uma, mais de uma 
ou todas as modalidades. 
 
3.2. O Realizador disponibilizará no Canal do Lojista a circular informando sobre a Campanha e 
disponibilizará uma cópia que ficará na recepção da administração do shopping.  
 

4- Engajamento Digital 
 
4.1. Com objetivo de compartilhar conteúdo exclusivo com notícias, dicas e novidades sobre a 
promoção de Natal, o Realizador irá distribuir, por meio de circular impressa e pelo Canal do 
Lojista, um QR Code que aponta para o hotsite  https://game.multiretail.com.br/. 
 
4.2. No hotsite, o participante deverá preencher seus dados completos, incluindo o seu perfil 
pessoal no Instagram e a loja em que trabalha, ficando ele inteiramente responsável pelos 
dados fornecidos. Esses dados serão usados apenas para acompanhamento dos resultados do 
game e também para o monitoramento das publicações eventualmente feitas nas redes sociais 
que marquem o perfil oficial do shopping e usem a hashtag da Campanha. 
 
4.3. Para efeito da campanha, só podem participar perfis pessoais – sendo desconsiderados 
perfis das lojas ou corporativos. Serão considerados apenas publicações realizadas pelo 
mesmo perfil que o participante usou no ato do cadastro, quando do seu primeiro acesso ao 
QR Code disponibilizado para o game. Este perfil precisa ser público (aberto) para que a equipe 
do Realizador possa monitorar.  
 
4.4. Essa mecânica é exclusiva para o Instagram. Outras mídias e redes sociais não serão 
consideradas para efeito dessa campanha. 
 

https://game.multiretail.com.br/
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4.5. O QR Code distribuído por meio da circular é único para todas as lojas e será válido por toda 
a campanha. Só será possível acumular um único card por dia (a cada 24h). 
 
4.6. Diariamente os participantes poderão, a partir da leitura do QR Code disponibilizado, ter 
acesso e colecionar os cards com os conteúdos exclusivos. A verificação do card colecionado é 
realizada pelo sistema do game a partir do perfil cadastrado pelo participante. A cada dia é 
distribuído um novo card que vale 10 pontos. Dessa forma, semanalmente são distribuídos no 
total 70 (setenta pontos) por meio da leitura diária do QR Code. 
 
4.7. Pontos Extras: a partir de 2 de dezembro de 2020, os participantes que postarem no 
Instagram - no feed ou nos Stories - conteúdo sobre as suas lojas e sobre a Campanha de Natal 
do Realizador marcando o perfil oficial de Instagram do shopping (@analiafranco) e também 
usando a hashtag #MeuNatalnoAnalia receberá 10 pontos extras. Atenção: serão no máximo 
10 pontos extras obtidos por dia, independentemente do número de publicações e 
indiferentemente se realizadas no feed ou no Stories. Dessa forma, semanalmente o 
participante poderá acumular no máximo 70 (setenta pontos) por meio de suas publicações no 
Instagram seguindo as regras de marcação do perfil oficial e uso da hashtag. 
 
4.7.1. Pontos extras para as melhores postagens: uma comissão interna formada pelo 
Realizador será responsável por avaliar a) cuidado na escolha das fotos, b) as legendas mais 
criativas e c) o engajamento alcançados. Os posts escolhidos serão republicados no perfil 
oficial do Realizador e o participante irá acumular mais 10 pontos extras. 
 
4.8. O participante que reunir o maior número de pontos ao logo do período determinado para 
apuração da campanha será o vencedor. Em caso de empate será realizado um sorteio 
eletrônico para definir o vencedor do prêmio. 
 
4.9. A cada período, a pontuação é zerada para realização de uma nova apuração que irá 
identificar aqueles participantes que conseguiram o maior número de pontos colecionando os 
cards e realizando publicações no Instagram usando a hashtag da Campanha e marcando o perfil 
oficial do Realizador. 
 
4.10. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
4.11. Os 6 (seis) prêmios serão entregues em vale-compras para consumo exclusivo em lojas do 
Shopping do Realizador no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada totalizando assim R$ 
6.000,00 (seis mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 
4.12. Em caso de necessidade de sorteio, este será realizado por meio de ferramenta eletrônica 
idônea, sem intervenção humana, a partir dos dados informados pelo participante no ato do 
cadastro no hotsite da Campanha (descrito no item 4.1) 
 
4.13. Caso o participante vencedor não faça mais parte do quadro da loja participante na data 
da apuração, a premiação será concedida ao segundo colocado ou sorteado suplente nos casos 
de empate. 
 
4.14. A divulgação do ganhador será feita após a comprovação de função e período de atividade 
do ganhador – no prazo máximo de 10 (dez) dias após a apuração. O Realizador anunciará, por 
meio de uma circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular 
compartilhados pela loja com a equipe do Realizador, o vendedor contemplado nesta Campanha 
de Incentivo.  
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5- Incentivando os clientes a baixar o aplicativo Multi 
 
5.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a baixarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas onde houver o maior número de downloads. 
 
5.2. Para apuração do número de downloads realizados em cada loja, foram fornecidos adesivos 
com QR Codes únicos e que permitem identificar a localização do cliente na hora do download. 
 
5.3. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
downloads no período determinado da apuração ganhará o prêmio. 
 
5.4. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
5.5. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
5.6. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

6- Lojas com maior número de notas fiscais cadastradas no 
aplicativo Multi 
 
6.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a usarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, para participarem 
da Campanha de Natal do Realizador, o Programa de Incentivo irá premiar as lojas com o maior 
número de notas fiscais cadastradas no aplicativo para a promoção. 
 
6.2. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
notas fiscais cadastradas aplicativo Multi no período determinado de apuração ganhará o 
prêmio. 
 
6.3. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12. 
 
6.4. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
6.5. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

7- Decoração das vitrines 
 
7.1. Com objetivo de reconhecer o empenho das lojas em oferecerem para os clientes a melhor 
experiência de compras, o Programa de Incentivo irá avaliar as vitrines e a área interna das 
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operações participantes decoradas e ambientadas de acordo com o tema proposto neste 
Regulamento. 
 
7.2. Todas as lojas estão automaticamente convidadas a participar do concurso, entretanto, 
aquelas que NÃO desejarem concorrer, deverão formalizar o termo de NÃO ADERENTE, na 
recepção da Administração do Shopping, a até às 18h do dia 30 de novembro de 2020. 
 
7.3. Os lojistas deverão decorar e ambientar as vitrines e a área interna de suas lojas, tendo 
como tema a “Vitrines de Natal”. 
 
7.4. As lojas participantes concorrerão entre si, sendo que a decoração das vitrines e a 
ambientação da área interna poderão ser feitas, a critério exclusivo do lojista, pelo gerente, pelo 
vendedor ou por vitrinistas contratados para desempenhar tal função. 
 
7.5. A decoração e ambientação das lojas participantes deste concurso deverão ser realizadas, 
obrigatoriamente, sempre após às 23 horas, ficando a loja pronta antes das 09h30, durante o 
período de duração do concurso “Vitrines de Natal”. Durante esse período, as lojas serão 
avaliadas seguindo todos os critérios deste regulamento, pela comissão julgadora. 
7.6. As vitrines serão avaliadas entre os dias 21/11 e 24/12 
 
7.7. Durante todo o período de participação neste concurso, as lojas participantes serão 
avaliadas por uma Comissão Julgadora, formada por membros da Administração e do 
Departamento de Marketing do Realizador. 
 
7.8. A Comissão Julgadora avaliará cada loja participante de acordo com os seguintes critérios:  

a) Adequação ao tema “Vitrines de Natal”;  
b) Aproveitamento de espaço com ambientação harmônica e atrativa, 

independentemente de quantidade de artefatos;  
c) “Criatividade, atratividade e originalidade;  
d) Composição e harmonia entre as cores e enfeites;  
e) Sinalização correta de preços e produtos. 

 
7.9. As 3 lojas que mais tiverem atendido aos critérios descritos no item 7.7 supra, conforme a 
decisão da Comissão Julgadora do Concurso, serão premiadas com: 
 
1º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias. 
 
2º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
3º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
7.10. Os prêmios serão destinados às lojas contempladas e deverão ser utilizados de acordo com 
o critério do lojista ganhador, não havendo qualquer interferência do Shopping nesse sentido. 
Entretanto é vedada a participação de proprietários. 
 
7.11.  No dia 30/12/2020 serão divulgadas as lojas vencedoras deste concurso, através de 
Circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular compartilhados pela 
loja com a equipe do Realizador. 
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7.12. As lojas contempladas serão comunicadas, via telefone, pelo Departamento de Marketing 
do Realizador, sendo que a Circular mencionada acima, comunicando o resultado deste 
concurso, será enviada à todas as lojas participantes. 
 

8- Lojas com mais vendas por metro quadrado cadastrado no app 
Multi 
 
8.1. Com objetivo de reconhecer o atendimento e o trabalho em equipe, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas com o maior volume de vendas em reais cadastrada pelos clientes 
no aplicativo Multi, divididos pela metragem quadrada da loja dentro da sua categoria (item 2.7) 
 
8.2. O período de apuração irá considerar todo o período da Campanha de Natal do Realizador, 
entre os dias 14 de novembro e 30 de dezembro de 2020. 
 
8.3. Serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito no item 2.7).  
 
8.4. Serão ao todo 3 (três) prêmios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

9 - Da Premiação 
 
9.1. Ao todo, o programa de incentivo terá o total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 
prêmios, entregues em cartão vale compras para uso exclusivo nas lojas do interior do shopping 
do Realizado e no prazo máximo de 180 dias. 
 
9.2. Com objetivo de ampliar as oportunidades de participação e reconhecer o empenho e a 
determinação de mais lojas, nas mecânicas que envolvem o trabalho em equipe – “Baixe o 
Multi” (item 5 deste regulamento) e “Notas Fiscais Cadastradas no Multi” (item 6 desde 
regulamento), cada loja poderá ganhar até no máximo 2 (duas) vezes e depois considerada  Hors 
Concours para efeito daquela categoria de premiação. 
 
 

10 - Da entrega dos Prêmios 
 
10.1. Em até 10 (dez) dias, contados da data da divulgação dos resultados finais de cada etapa 
da Campanha, o Realizador entrará em contato com o ganhador via telefonema ou 
pessoalmente, na loja. Os vencedores das diferentes modalidades em seus diferentes períodos 
de apuração serão divulgados também por circular no Canal do Lojista e por WhatsApp para os 
números de celular compartilhados pela loja com a equipe do Realizador. 
 
10.2. Assim que contatado o ganhador, será acordado com o mesmo uma data de entrega do 
prêmio, que deverá acontecer dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data 
da divulgação. No momento da entrega, o ganhador deverá assinar o Termo de Quitação e 
Entrega do Prêmio que ficará na posse do Realizador. 
 
10.3. Caso não seja possível entregar o prêmio prometido por quaisquer motivos imputáveis ao 
ganhador ou se o mesmo não estiver presente no endereço do estabelecimento participante no 
dia e hora pactuados para a entrega, o Realizador entrará em contato com o mesmo, por meio 
dos dados fornecidos pela loja/quiosque onde trabalha. 
 
10.4. Caso seja infrutífera a localização do ganhador nos endereços constantes dos cadastros da 



  
 

7 
 

loja/quiosque, o mesmo terá o prazo de 60 (sessenta) dias após a data da divulgação da 
Campanha para reclamar seu prêmio.  
 
10.5. Após o referido prazo, o ganhador perderá o direito ao prêmio, não cabendo qualquer 
exigência de indenização/compensação. Nesse caso, não haverá nova apuração. 
 
10.6. Em hipótese alguma o ganhador poderá solicitar o valor do prêmio em dinheiro, bem como 
não terá direito algum, sob nenhuma alegação, a pedir a troca da marca, modelo ou qualquer 
outra alteração de produtos ligados a premiação. 
 
10.7. A entrega dos prêmios será feita sem qualquer ônus para os ganhadores. 
 

11- Das Disposições Gerais 
 
11.1. A participação nesta Campanha implica na aceitação total de todos os itens deste 
Regulamento, que poderá ser alterado, a exclusivo critério do Realizador, mediante prévia e 
ampla divulgação interna. 
 
 
11.2. A Campanha, por exclusivo critério do Realizador, poderá ser interrompida ou encerrada 
a qualquer momento. Nesses casos, todas as informações pertinentes serão prévia e 
amplamente divulgadas internamente. 
 
11.3. Serão automaticamente excluídos da Campanha, sem necessidade de prévia comunicação, 
os participantes que agirem de má-fé, praticarem qualquer tipo de ato considerado fraudulento, 
ilegal, ilícito, ou que, de alguma forma, burle as regras e condições deste Regulamento ou atente 
contra os objetivos desta Campanha de Incentivo ou de qualquer uma das Promoções. Essas 
situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos 
termos do presente Regulamento, ensejando o impedimento da participação, com imediato 
cancelamento da participação do participante, sem prejuízo das medidas cabíveis e/ou 
ação(ões) de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora em face do infrator. 
 
11.4. Não poderão participar desta Campanha os proprietários das lojas/quiosques, bem 
como seus respectivos cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro 
grau.  
 
11.5. Os participantes concordam em autorizar o uso de sua imagem, som de voz e nome em 
vídeos, fotos e cartazes, pelo prazo de até 12 (doze) meses após o encerramento desta 
Campanha de Incentivo, para divulgação de sua participação, bem como da conquista do 
prêmio, sem nenhum ônus para o Realizador. 
 
11.6. As dúvidas não esclarecidas pelo presente Regulamento serão dirimidas diretamente pelo 
Realizador, cuja decisão será soberana, irrevogável e irrecorrível e será amplamente divulgada 
internamente. 
 
11.7. As lojas e participantes concordam pelo simples ato de participação na Campanha, que o 
Realizador, bem como seus diretores e empregados, não serão responsáveis por qualquer dano 
ou prejuízo oriundo da aceitação do prêmio, assim como de sua participação na Campanha.  
 
11.8. Esta promoção não implica em qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou 
operação semelhante para fins de propaganda e não envolve álea, não estando, portanto, 
sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71. 
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11.9. Os vale-compras serão entregues a cada um dos representantes legais das lojas 
contempladas, sem nenhum ônus, contendo todas as informações sobre cadastro, desbloqueio 
e uso dos vales-compras, em data e horário previamente agendados, em até 30 (trinta) dias da 
data da divulgação do Resultado do Concurso, devendo cada lojista, no momento da entrega, 
estar munido dos documentos pessoais (CPF e RG) e ainda, assinar um Termo de Quitação e 
Entrega de Prêmio. O cartão tem validade de 180 dias. 
 
11.10. A divulgação deste concurso será feita por meio de circular enviada às lojas. 
 
11.11. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma comissão composta 
por representantes do Realizador, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 
 
11.12. Este concurso assim como o Regulamento poderão ser alterados, suspensos e/ou 
cancelados pelo Realizado por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a 
comprometer o regular andamento do concurso, mediante prévio aviso às lojas participantes, 
sempre buscando assegurar sua legalidade, sem prejuízo de seus participantes. 
 
11.13. Este Regulamento estará disponível na Administração do Realizador, sendo que a 
participação nesse concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e 
condições e serve como declaração de que o lojista participante não tem qualquer impedimento 
para aderir a este concurso/campanha de incentivo. 
 

São Paulo, 7 de dezembro de 2020 
 

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING JARDIM ANÁLIA FRANCO 
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Natal 2020 
Regulamento Campanha de Incentivo 

 
 
A Campanha de Incentivo Natal 2020, adiante denominada apenas de “Campanha” direcionada 
exclusivamente para as lojas integrantes do shopping e aderentes à promoção de Natal 2020, 
seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas. 
 

1 - Da Campanha de Incentivo  
 
1.1. A Campanha de Incentivo será realizada pela ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO 
PARKSHOPPINGSÃOCAETANO, estabelecida na cidade de São Caetano do Sul/SP, na Alameda 
Terracota n.º 545 - Cerâmica, CEP 09531-190, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.214.561/0001-
06, adiante denominado simplesmente como “Realizador”. 
 
1.2. A finalidade desta Campanha de Incentivo é estimular e reconhecer o engajamento, o 
atendimento, o trabalho em equipe de gerentes e de todo o time de atendimento e vendas das 
lojas durante o período de realização da Campanha de Natal 2020, recompensando os 
participantes, caso as condições descritas neste regulamento sejam integralmente cumpridas.  
 
1.3. A Campanha ocorrerá no período compreendido entre os dias 14/11/2020 e 30/12/2020 e 
foi estruturada e realizada de forma concomitantemente às promoções do Realizador por 
ocasião do Natal.  
 
1.4. A ação tem como público-alvo, exclusivamente, lojas integrantes do shopping e aderentes 
à promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas contratados 
e ativos. Dessa forma, não fazem parte das ações promocionais destinadas aos 
clientes/consumidores do Shopping.  
 

2 - Da participação 
 
2.1. Esta Campanha é direcionada, exclusivamente, às lojas do shopping e aderentes às 
Promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas e 
funcionará até a data de 30 de dezembro de 2020.  
 
2.2. As lojas que se instalarem no Shopping posteriormente ao início da Campanha ainda podem 
participar das etapas seguintes, não sendo permitida, no entanto, a participação retroativa. 
 
2.3. Fica claro e ajustado que será considerado como “loja/quiosque”, para efeito desta 
Campanha, toda operação permanente ou temporária, devidamente contratada e em situação 
ativa com o Shopping até 30 de dezembro e que também tenha efetivado venda no período e 
mês que compõem as etapas desta Campanha. 
 
2.4. Fica claro e ajustado que será considerado como “equipes de atendimento e vendas”, para 
efeito desta Campanha, todo funcionário, permanente ou temporário, devidamente contratado 
e em situação ativa até a data do sorteio e que tenha efetivado venda na respectiva 
loja/quiosque do Shopping no período da Promoção que compõe as etapas desta Campanha. 
Excluem-se apenas os sócios e proprietários das lojas/quiosques, bem como seus respectivos 
cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro grau. 
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2.5. Não haverá distinção entre os vendedores, podendo participar aqueles contratados, 
permanentes ou temporários, desde que sejam maiores de 18 anos, que trabalhem nas 
lojas/quiosques no período da Campanha e que tenham efetivado venda durante seu período 
de abrangência, e estarem ativos durante todo o período da campanha. Todos deverão possuir 
comprovação de contratação, que será solicitada pelo Realizador, em momento oportuno, 
conforme descrito neste regulamento.  
 
2.6. Também fica claro e ajustado que para efeito desta campanha, consideramos como lojas 
âncoras, aquelas com metragem superior a 1000 m2 (um mil metros quadrados); megalojas, 
aquelas com metragem entre 500 m2 (quinhentos metros quadrados) e 999 m2 (novecentos e 
noventa e nove metros quadrados); lojas satélites, aquelas com metragem entre 10 m2 (dez 
metros quadrados) e 499 m2 (quatrocentos e noventa e nove metros quadrados); quiosques, 
espaços dispostos nos corredores e com metragem entre 9 m2 (nove metros quadrados) e 25 
m2 (vinte e cinco metros quadrados) e operações de alimentação, aquelas com vendas 
majoritariamente para consumo in loco de alimentos e bebidas, independentemente de sua 
metragem. 
 
2.7. Para efeito da campanha, as lojas estarão agrupadas por categorias, sendo: 
   _ Categoria 1: lojas âncoras e megalojas 
   _ Categoria 2: lojas satélites e quiosques 
   _ Categoria 3: operações de alimentação 
 

3- Das Mecânicas 
 
3.1. A campanha está estruturada em 4 (quatro) diferentes mecânicas. Lojas, gerentes e equipes 
de atendimento e vendas podem participar/concorrer ao mesmo tempo em uma, mais de uma 
ou todas as modalidades. 
 
3.2. O Realizador disponibilizará no Canal do Lojista a circular informando sobre a Campanha e 
disponibilizará uma cópia que ficará na recepção da administração do shopping.  
 

4- Engajamento Digital 
 
4.1. Com objetivo de compartilhar conteúdo exclusivo com notícias, dicas e novidades sobre a 
promoção de Natal, o Realizador irá distribuir, por meio de circular impressa e pelo Canal do 
Lojista, um QR Code que aponta para o hotsite  https://game.multiretail.com.br/. 
 
4.2. No hotsite, o participante deverá preencher seus dados completos, incluindo o seu perfil 
pessoal no Instagram e a loja em que trabalha, ficando ele inteiramente responsável pelos 
dados fornecidos. Esses dados serão usados apenas para acompanhamento dos resultados do 
game e também para o monitoramento das publicações eventualmente feitas nas redes sociais 
que marquem o perfil oficial do shopping e usem a hashtag da Campanha. 
 
4.3. Para efeito da campanha, só podem participar perfis pessoais – sendo desconsiderados 
perfis das lojas ou corporativos. Serão considerados apenas publicações realizadas pelo 
mesmo perfil que o participante usou no ato do cadastro, quando do seu primeiro acesso ao 
QR Code disponibilizado para o game. Este perfil precisa ser público (aberto) para que a equipe 
do Realizador possa monitorar.  
 
4.4. Essa mecânica é exclusiva para o Instagram. Outras mídias e redes sociais não serão 
consideradas para efeito dessa campanha. 
 

https://game.multiretail.com.br/
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4.5. O QR Code distribuído por meio da circular é único para todas as lojas e será válido por toda 
a campanha. Só será possível acumular um único card por dia (a cada 24h). 
 
4.6. Diariamente os participantes poderão, a partir da leitura do QR Code disponibilizado, ter 
acesso e colecionar os cards com os conteúdos exclusivos. A verificação do card colecionado é 
realizada pelo sistema do game a partir do perfil cadastrado pelo participante. A cada dia é 
distribuído um novo card que vale 10 pontos. Dessa forma, semanalmente são distribuídos no 
total 70 (setenta pontos) por meio da leitura diária do QR Code. 
 
4.7. Pontos Extras: a partir de 2 de dezembro de 2020, os participantes que postarem no 
Instagram - no feed ou nos Stories - conteúdo sobre as suas lojas e sobre a Campanha de Natal 
do Realizador marcando o perfil oficial de Instagram do shopping (@parkshoppingsaocaetano) 
e também usando a hashtag #MeuNatalnoPSC receberá 10 pontos extras. Atenção: serão no 
máximo 10 pontos extras obtidos por dia, independentemente do número de publicações e 
indiferentemente se realizadas no feed ou no Stories. Dessa forma, semanalmente o 
participante poderá acumular no máximo 70 (setenta pontos) por meio de suas publicações no 
Instagram seguindo as regras de marcação do perfil oficial e uso da hashtag. 
 
4.7.1. Pontos extras para as melhores postagens: uma comissão interna formada pelo 
Realizador será responsável por avaliar a) cuidado na escolha das fotos, b) as legendas mais 
criativas e c) o engajamento alcançados. Os posts escolhidos serão republicados no perfil 
oficial do Realizador e o participante irá acumular mais 10 pontos extras. 
 
4.8. O participante que reunir o maior número de pontos ao logo do período determinado para 
apuração da campanha será o vencedor. Em caso de empate será realizado um sorteio 
eletrônico para definir o vencedor do prêmio. 
 
4.9. A cada período, a pontuação é zerada para realização de uma nova apuração que irá 
identificar aqueles participantes que conseguiram o maior número de pontos colecionando os 
cards e realizando publicações no Instagram usando a hashtag da Campanha e marcando o perfil 
oficial do Realizador. 
 
4.10. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
4.11. Os 6 (seis) prêmios serão entregues em vale-compras para consumo exclusivo em lojas do 
Shopping do Realizador no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada totalizando assim R$ 
6.000,00 (seis mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 
4.12. Em caso de necessidade de sorteio, este será realizado por meio de ferramenta eletrônica 
idônea, sem intervenção humana, a partir dos dados informados pelo participante no ato do 
cadastro no hotsite da Campanha (descrito no item 4.1) 
 
4.13. Caso o participante vencedor não faça mais parte do quadro da loja participante na data 
da apuração, a premiação será concedida ao segundo colocado ou sorteado suplente nos casos 
de empate. 
 
4.14. A divulgação do ganhador será feita após a comprovação de função e período de atividade 
do ganhador – no prazo máximo de 10 (dez) dias após a apuração. O Realizador anunciará, por 
meio de uma circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular 
compartilhados pela loja com a equipe do Realizador, o vendedor contemplado nesta Campanha 
de Incentivo.  
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5- Incentivando os clientes a baixar o aplicativo Multi 
 
5.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a baixarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas onde houver o maior número de downloads. 
 
5.2. Para apuração do número de downloads realizados em cada loja, foram fornecidos adesivos 
com QR Codes únicos e que permitem identificar a localização do cliente na hora do download. 
 
5.3. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
downloads no período determinado da apuração ganhará o prêmio. 
 
5.4. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
5.5. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
5.6. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

6- Lojas com maior número de notas fiscais cadastradas no 
aplicativo Multi 
 
6.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a usarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, para participarem 
da Campanha de Natal do Realizador, o Programa de Incentivo irá premiar as lojas com o maior 
número de notas fiscais cadastradas no aplicativo para a promoção. 
 
6.2. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
notas fiscais cadastradas aplicativo Multi no período determinado de apuração ganhará o 
prêmio. 
 
6.3. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12. 
 
6.4. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
6.5. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

7- Decoração das vitrines 
 
7.1. Com objetivo de reconhecer o empenho das lojas em oferecerem para os clientes a melhor 
experiência de compras, o Programa de Incentivo irá avaliar as vitrines e a área interna das 
operações participantes decoradas e ambientadas de acordo com o tema proposto neste 
Regulamento. 
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7.2. Todas as lojas estão automaticamente convidadas a participar do concurso, entretanto, 
aquelas que NÃO desejarem concorrer, deverão formalizar o termo de NÃO ADERENTE, na 
recepção da Administração do Shopping, a até às 18h do dia 30 de novembro de 2020. 
 
7.3. Os lojistas deverão decorar e ambientar as vitrines e a área interna de suas lojas, tendo 
como tema a “Vitrines de Natal”. 
 
7.4. As lojas participantes concorrerão entre si, sendo que a decoração das vitrines e a 
ambientação da área interna poderão ser feitas, a critério exclusivo do lojista, pelo gerente, pelo 
vendedor ou por vitrinistas contratados para desempenhar tal função. 
 
7.5. A decoração e ambientação das lojas participantes deste concurso deverão ser realizadas, 
obrigatoriamente, sempre após às 23 horas, ficando a loja pronta antes das 09h30, durante o 
período de duração do concurso “Vitrines de Natal”. Durante esse período, as lojas serão 
avaliadas seguindo todos os critérios deste regulamento, pela comissão julgadora. 
7.6. As vitrines serão avaliadas entre os dias 21/11 e 24/12 
 
7.7. Durante todo o período de participação neste concurso, as lojas participantes serão 
avaliadas por uma Comissão Julgadora, formada por membros da Administração e do 
Departamento de Marketing do Realizador. 
 
7.8. A Comissão Julgadora avaliará cada loja participante de acordo com os seguintes critérios:  

a) Adequação ao tema “Vitrines de Natal”;  
b) Aproveitamento de espaço com ambientação harmônica e atrativa, 

independentemente de quantidade de artefatos;  
c) “Criatividade, atratividade e originalidade;  
d) Composição e harmonia entre as cores e enfeites;  
e) Sinalização correta de preços e produtos. 

 
7.9. As 3 lojas que mais tiverem atendido aos critérios descritos no item 7.7 supra, conforme a 
decisão da Comissão Julgadora do Concurso, serão premiadas com: 
 
1º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias. 
 
2º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
3º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
7.10. Os prêmios serão destinados às lojas contempladas e deverão ser utilizados de acordo com 
o critério do lojista ganhador, não havendo qualquer interferência do Shopping nesse sentido. 
Entretanto é vedada a participação de proprietários. 
 
7.11.  No dia 30/12/2020 serão divulgadas as lojas vencedoras deste concurso, através de 
Circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular compartilhados pela 
loja com a equipe do Realizador. 
 
7.12. As lojas contempladas serão comunicadas, via telefone, pelo Departamento de Marketing 
do Realizador, sendo que a Circular mencionada acima, comunicando o resultado deste 
concurso, será enviada à todas as lojas participantes. 
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8- Lojas com mais vendas por metro quadrado cadastrado no app 
Multi 
 
8.1. Com objetivo de reconhecer o atendimento e o trabalho em equipe, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas com o maior volume de vendas em reais cadastrada pelos clientes 
no aplicativo Multi, divididos pela metragem quadrada da loja dentro da sua categoria (item 2.7) 
 
8.2. O período de apuração irá considerar todo o período da Campanha de Natal do Realizador, 
entre os dias 14 de novembro e 30 de dezembro de 2020. 
 
8.3. Serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito no item 2.7).  
 
8.4. Serão ao todo 3 (três) prêmios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

9 - Da Premiação 
 
9.1. Ao todo, o programa de incentivo terá o total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 
prêmios, entregues em cartão vale compras para uso exclusivo nas lojas do interior do shopping 
do Realizado e no prazo máximo de 180 dias. 
 
9.2. Com objetivo de ampliar as oportunidades de participação e reconhecer o empenho e a 
determinação de mais lojas, nas mecânicas que envolvem o trabalho em equipe – “Baixe o 
Multi” (item 5 deste regulamento) e “Notas Fiscais Cadastradas no Multi” (item 6 desde 
regulamento), cada loja poderá ganhar até no máximo 2 (duas) vezes e depois considerada  Hors 
Concours para efeito daquela categoria de premiação. 
 

10 - Da entrega dos Prêmios 
 
10.1. Em até 10 (dez) dias, contados da data da divulgação dos resultados finais de cada etapa 
da Campanha, o Realizador entrará em contato com o ganhador via telefonema ou 
pessoalmente, na loja. Os vencedores das diferentes modalidades em seus diferentes períodos 
de apuração serão divulgados também por circular no Canal do Lojista e por WhatsApp para os 
números de celular compartilhados pela loja com a equipe do Realizador. 
 
10.2. Assim que contatado o ganhador, será acordado com o mesmo uma data de entrega do 
prêmio, que deverá acontecer dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data 
da divulgação. No momento da entrega, o ganhador deverá assinar o Termo de Quitação e 
Entrega do Prêmio que ficará na posse do Realizador. 
 
10.3. Caso não seja possível entregar o prêmio prometido por quaisquer motivos imputáveis ao 
ganhador ou se o mesmo não estiver presente no endereço do estabelecimento participante no 
dia e hora pactuados para a entrega, o Realizador entrará em contato com o mesmo, por meio 
dos dados fornecidos pela loja/quiosque onde trabalha. 
 
10.4. Caso seja infrutífera a localização do ganhador nos endereços constantes dos cadastros da 
loja/quiosque, o mesmo terá o prazo de 60 (sessenta) dias após a data da divulgação da 
Campanha para reclamar seu prêmio.  
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10.5. Após o referido prazo, o ganhador perderá o direito ao prêmio, não cabendo qualquer 
exigência de indenização/compensação. Nesse caso, não haverá nova apuração. 
 
10.6. Em hipótese alguma o ganhador poderá solicitar o valor do prêmio em dinheiro, bem como 
não terá direito algum, sob nenhuma alegação, a pedir a troca da marca, modelo ou qualquer 
outra alteração de produtos ligados a premiação. 
 
10.7. A entrega dos prêmios será feita sem qualquer ônus para os ganhadores. 
 

11- Das Disposições Gerais 
 
11.1. A participação nesta Campanha implica na aceitação total de todos os itens deste 
Regulamento, que poderá ser alterado, a exclusivo critério do Realizador, mediante prévia e 
ampla divulgação interna. 
 
 
11.2. A Campanha, por exclusivo critério do Realizador, poderá ser interrompida ou encerrada 
a qualquer momento. Nesses casos, todas as informações pertinentes serão prévia e 
amplamente divulgadas internamente. 
 
11.3. Serão automaticamente excluídos da Campanha, sem necessidade de prévia comunicação, 
os participantes que agirem de má-fé, praticarem qualquer tipo de ato considerado fraudulento, 
ilegal, ilícito, ou que, de alguma forma, burle as regras e condições deste Regulamento ou atente 
contra os objetivos desta Campanha de Incentivo ou de qualquer uma das Promoções. Essas 
situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos 
termos do presente Regulamento, ensejando o impedimento da participação, com imediato 
cancelamento da participação do participante, sem prejuízo das medidas cabíveis e/ou 
ação(ões) de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora em face do infrator. 
 
11.4. Não poderão participar desta Campanha os proprietários das lojas/quiosques, bem 
como seus respectivos cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro 
grau.  
 
11.5. Os participantes concordam em autorizar o uso de sua imagem, som de voz e nome em 
vídeos, fotos e cartazes, pelo prazo de até 12 (doze) meses após o encerramento desta 
Campanha de Incentivo, para divulgação de sua participação, bem como da conquista do 
prêmio, sem nenhum ônus para o Realizador. 
 
11.6. As dúvidas não esclarecidas pelo presente Regulamento serão dirimidas diretamente pelo 
Realizador, cuja decisão será soberana, irrevogável e irrecorrível e será amplamente divulgada 
internamente. 
 
11.7. As lojas e participantes concordam pelo simples ato de participação na Campanha, que o 
Realizador, bem como seus diretores e empregados, não serão responsáveis por qualquer dano 
ou prejuízo oriundo da aceitação do prêmio, assim como de sua participação na Campanha.  
 
11.8. Esta promoção não implica em qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou 
operação semelhante para fins de propaganda e não envolve álea, não estando, portanto, 
sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71. 
 
11.9. Os vale-compras serão entregues a cada um dos representantes legais das lojas 
contempladas, sem nenhum ônus, contendo todas as informações sobre cadastro, desbloqueio 
e uso dos vales-compras, em data e horário previamente agendados, em até 30 (trinta) dias da 
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data da divulgação do Resultado do Concurso, devendo cada lojista, no momento da entrega, 
estar munido dos documentos pessoais (CPF e RG) e ainda, assinar um Termo de Quitação e 
Entrega de Prêmio. O cartão tem validade de 180 dias. 
 
11.10. A divulgação deste concurso será feita por meio de circular enviada às lojas. 
 
11.11. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma comissão composta 
por representantes do Realizador, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 
 
11.12. Este concurso assim como o Regulamento poderão ser alterados, suspensos e/ou 
cancelados pelo Realizado por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a 
comprometer o regular andamento do concurso, mediante prévio aviso às lojas participantes, 
sempre buscando assegurar sua legalidade, sem prejuízo de seus participantes. 
 
11.13. Este Regulamento estará disponível na Administração do Realizador, sendo que a 
participação nesse concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e 
condições e serve como declaração de que o lojista participante não tem qualquer impedimento 
para aderir a este concurso/campanha de incentivo. 
 

São Caetano do Sul, 7 de dezembro de 2020 
 

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO PARKSHOPPINGSÃOCAETANO 
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Natal 2020 
Regulamento Campanha de Incentivo 

 
 
A Campanha de Incentivo Natal 2020, adiante denominada apenas de “Campanha” direcionada 
exclusivamente para as lojas integrantes do shopping e aderentes à promoção de Natal 2020, 
seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas. 
 

1 - Da Campanha de Incentivo  
 
1.1. A Campanha de Incentivo será realizada pela ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING 
VILA OLIMPIA, estabelecida na cidade de São Paulo/SP, na Rua Olimpíadas n.º 360 - Vila Olímpia, 
CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.250.524/0001-57, adiante denominado 
simplesmente como “Realizador”. 
 
1.2. A finalidade desta Campanha de Incentivo é estimular e reconhecer o engajamento, o 
atendimento, o trabalho em equipe de gerentes e de todo o time de atendimento e vendas das 
lojas durante o período de realização da Campanha de Natal 2020, recompensando os 
participantes, caso as condições descritas neste regulamento sejam integralmente cumpridas.  
 
1.3. A Campanha ocorrerá no período compreendido entre os dias 14/11/2020 e 30/12/2020 e 
foi estruturada e realizada de forma concomitantemente às promoções do Realizador por 
ocasião do Natal.  
 
1.4. A ação tem como público-alvo, exclusivamente, lojas integrantes do shopping e aderentes 
à promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas contratados 
e ativos. Dessa forma, não fazem parte das ações promocionais destinadas aos 
clientes/consumidores do Shopping.  
 

2 - Da participação 
 
2.1. Esta Campanha é direcionada, exclusivamente, às lojas do shopping e aderentes às 
Promoção de Natal 2020, seus gerentes e suas equipes de atendimento e vendas e 
funcionará até a data de 30 de dezembro de 2020.  
 
2.2. As lojas que se instalarem no Shopping posteriormente ao início da Campanha ainda podem 
participar das etapas seguintes, não sendo permitida, no entanto, a participação retroativa. 
 
2.3. Fica claro e ajustado que será considerado como “loja/quiosque”, para efeito desta 
Campanha, toda operação permanente ou temporária, devidamente contratada e em situação 
ativa com o Shopping até 30 de dezembro e que também tenha efetivado venda no período e 
mês que compõem as etapas desta Campanha. 
 
2.4. Fica claro e ajustado que será considerado como “equipes de atendimento e vendas”, para 
efeito desta Campanha, todo funcionário, permanente ou temporário, devidamente contratado 
e em situação ativa até a data do sorteio e que tenha efetivado venda na respectiva 
loja/quiosque do Shopping no período da Promoção que compõe as etapas desta Campanha. 
Excluem-se apenas os sócios e proprietários das lojas/quiosques, bem como seus respectivos 
cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro grau. 
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2.5. Não haverá distinção entre os vendedores, podendo participar aqueles contratados, 
permanentes ou temporários, desde que sejam maiores de 18 anos, que trabalhem nas 
lojas/quiosques no período da Campanha e que tenham efetivado venda durante seu período 
de abrangência, e estarem ativos durante todo o período da campanha. Todos deverão possuir 
comprovação de contratação, que será solicitada pelo Realizador, em momento oportuno, 
conforme descrito neste regulamento.  
 
2.6. Também fica claro e ajustado que para efeito desta campanha, consideramos como lojas 
âncoras, aquelas com metragem superior a 1000 m2 (um mil metros quadrados); megalojas, 
aquelas com metragem entre 500 m2 (quinhentos metros quadrados) e 999 m2 (novecentos e 
noventa e nove metros quadrados); lojas satélites, aquelas com metragem entre 10 m2 (dez 
metros quadrados) e 499 m2 (quatrocentos e noventa e nove metros quadrados); quiosques, 
espaços dispostos nos corredores e com metragem entre 9 m2 (nove metros quadrados) e 25 
m2 (vinte e cinco metros quadrados) e operações de alimentação, aquelas com vendas 
majoritariamente para consumo in loco de alimentos e bebidas, independentemente de sua 
metragem. 
 
2.7. Para efeito da campanha, as lojas estarão agrupadas por categorias, sendo: 
   _ Categoria 1: lojas âncoras e megalojas 
   _ Categoria 2: lojas satélites e quiosques 
   _ Categoria 3: operações de alimentação 
 

3- Das Mecânicas 
 
3.1. A campanha está estruturada em 4 (quatro) diferentes mecânicas. Lojas, gerentes e equipes 
de atendimento e vendas podem participar/concorrer ao mesmo tempo em uma, mais de uma 
ou todas as modalidades. 
 
3.2. O Realizador disponibilizará no Canal do Lojista a circular informando sobre a Campanha e 
disponibilizará uma cópia que ficará na recepção da administração do shopping.  
 

4- Engajamento Digital 
 
4.1. Com objetivo de compartilhar conteúdo exclusivo com notícias, dicas e novidades sobre a 
promoção de Natal, o Realizador irá distribuir, por meio de circular impressa e pelo Canal do 
Lojista, um QR Code que aponta para o hotsite  https://game.multiretail.com.br/. 
 
4.2. No hotsite, o participante deverá preencher seus dados completos, incluindo o seu perfil 
pessoal no Instagram e a loja em que trabalha, ficando ele inteiramente responsável pelos 
dados fornecidos. Esses dados serão usados apenas para acompanhamento dos resultados do 
game e também para o monitoramento das publicações eventualmente feitas nas redes sociais 
que marquem o perfil oficial do shopping e usem a hashtag da Campanha. 
 
4.3. Para efeito da campanha, só podem participar perfis pessoais – sendo desconsiderados 
perfis das lojas ou corporativos. Serão considerados apenas publicações realizadas pelo 
mesmo perfil que o participante usou no ato do cadastro, quando do seu primeiro acesso ao 
QR Code disponibilizado para o game. Este perfil precisa ser público (aberto) para que a equipe 
do Realizador possa monitorar.  
 
4.4. Essa mecânica é exclusiva para o Instagram. Outras mídias e redes sociais não serão 
consideradas para efeito dessa campanha. 
 

https://game.multiretail.com.br/
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4.5. O QR Code distribuído por meio da circular é único para todas as lojas e será válido por toda 
a campanha. Só será possível acumular um único card por dia (a cada 24h). 
 
4.6. Diariamente os participantes poderão, a partir da leitura do QR Code disponibilizado, ter 
acesso e colecionar os cards com os conteúdos exclusivos. A verificação do card colecionado é 
realizada pelo sistema do game a partir do perfil cadastrado pelo participante. A cada dia é 
distribuído um novo card que vale 10 pontos. Dessa forma, semanalmente são distribuídos no 
total 70 (setenta pontos) por meio da leitura diária do QR Code. 
 
4.7. Pontos Extras: a partir de 2 de dezembro de 2020, os participantes que postarem no 
Instagram - no feed ou nos Stories - conteúdo sobre as suas lojas e sobre a Campanha de Natal 
do Realizador marcando o perfil oficial de Instagram do shopping (@shoppingvilaolimpia) e 
também usando a hashtag #MeuNatalnoSVO receberá 10 pontos extras. Atenção: serão no 
máximo 10 pontos extras obtidos por dia, independentemente do número de publicações e 
indiferentemente se realizadas no feed ou no Stories. Dessa forma, semanalmente o 
participante poderá acumular no máximo 70 (setenta pontos) por meio de suas publicações no 
Instagram seguindo as regras de marcação do perfil oficial e uso da hashtag. 
 
4.7.1. Pontos extras para as melhores postagens: uma comissão interna formada pelo 
Realizador será responsável por avaliar a) cuidado na escolha das fotos, b) as legendas mais 
criativas e c) o engajamento alcançados. Os posts escolhidos serão republicados no perfil 
oficial do Realizador e o participante irá acumular mais 10 pontos extras. 
 
4.8. O participante que reunir o maior número de pontos ao logo do período determinado para 
apuração da campanha será o vencedor. Em caso de empate será realizado um sorteio 
eletrônico para definir o vencedor do prêmio. 
 
4.9. A cada período, a pontuação é zerada para realização de uma nova apuração que irá 
identificar aqueles participantes que conseguiram o maior número de pontos colecionando os 
cards e realizando publicações no Instagram usando a hashtag da Campanha e marcando o perfil 
oficial do Realizador. 
 
4.10. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
4.11. Os 6 (seis) prêmios serão entregues em vale-compras para consumo exclusivo em lojas do 
Shopping do Realizador no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada totalizando assim R$ 
6.000,00 (seis mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 
4.12. Em caso de necessidade de sorteio, este será realizado por meio de ferramenta eletrônica 
idônea, sem intervenção humana, a partir dos dados informados pelo participante no ato do 
cadastro no hotsite da Campanha (descrito no item 4.1) 
 
4.13. Caso o participante vencedor não faça mais parte do quadro da loja participante na data 
da apuração, a premiação será concedida ao segundo colocado ou sorteado suplente nos casos 
de empate. 
 
4.14. A divulgação do ganhador será feita após a comprovação de função e período de atividade 
do ganhador – no prazo máximo de 10 (dez) dias após a apuração. O Realizador anunciará, por 
meio de uma circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular 
compartilhados pela loja com a equipe do Realizador, o vendedor contemplado nesta Campanha 
de Incentivo.  
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5- Incentivando os clientes a baixar o aplicativo Multi 
 
5.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a baixarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas onde houver o maior número de downloads. 
 
5.2. Para apuração do número de downloads realizados em cada loja, foram fornecidos adesivos 
com QR Codes únicos e que permitem identificar a localização do cliente na hora do download. 
 
5.3. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
downloads no período determinado da apuração ganhará o prêmio. 
 
5.4. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12 
 
5.5. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
5.6. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

6- Lojas com maior número de notas fiscais cadastradas no 
aplicativo Multi 
 
6.1. Com objetivo de estimular os clientes do shopping a usarem o aplicativo Multi, gratuito e 
disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android, para participarem 
da Campanha de Natal do Realizador, o Programa de Incentivo irá premiar as lojas com o maior 
número de notas fiscais cadastradas no aplicativo para a promoção. 
 
6.2. A loja que, na sua categoria (conforme descrito no item 2.7) alcançar o maior número de 
notas fiscais cadastradas aplicativo Multi no período determinado de apuração ganhará o 
prêmio. 
 
6.3. Serão 6 (seis) prêmios com período de apuração semanal, abrangendo as seguintes datas: 
de 18/11 a 24/11; de 25/11 a 1/12; de 2/12 a 8/12; de 9/12 a 15/12; de 16/12 a 22/12 e de 
23/12 a 30/12. 
 
6.4. A cada período de apuração serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito 
no item 2.7).  
 
6.5. Serão ao todo 18 (dezoito) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

7- Decoração das vitrines 
 
7.1. Com objetivo de reconhecer o empenho das lojas em oferecerem para os clientes a melhor 
experiência de compras, o Programa de Incentivo irá avaliar as vitrines e a área interna das 
operações participantes decoradas e ambientadas de acordo com o tema proposto neste 
Regulamento. 
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7.2. Todas as lojas estão automaticamente convidadas a participar do concurso, entretanto, 
aquelas que NÃO desejarem concorrer, deverão formalizar o termo de NÃO ADERENTE, na 
recepção da Administração do Shopping, a até às 18h do dia 30 de novembro de 2020. 
 
7.3. Os lojistas deverão decorar e ambientar as vitrines e a área interna de suas lojas, tendo 
como tema a “Vitrines de Natal”. 
 
7.4. As lojas participantes concorrerão entre si, sendo que a decoração das vitrines e a 
ambientação da área interna poderão ser feitas, a critério exclusivo do lojista, pelo gerente, pelo 
vendedor ou por vitrinistas contratados para desempenhar tal função. 
 
7.5. A decoração e ambientação das lojas participantes deste concurso deverão ser realizadas, 
obrigatoriamente, sempre após às 23 horas, ficando a loja pronta antes das 09h30, durante o 
período de duração do concurso “Vitrines de Natal”. Durante esse período, as lojas serão 
avaliadas seguindo todos os critérios deste regulamento, pela comissão julgadora. 
7.6. As vitrines serão avaliadas entre os dias 21/11 e 24/12 
 
7.7. Durante todo o período de participação neste concurso, as lojas participantes serão 
avaliadas por uma Comissão Julgadora, formada por membros da Administração e do 
Departamento de Marketing do Realizador. 
 
7.8. A Comissão Julgadora avaliará cada loja participante de acordo com os seguintes critérios:  

a) Adequação ao tema “Vitrines de Natal”;  
b) Aproveitamento de espaço com ambientação harmônica e atrativa, 

independentemente de quantidade de artefatos;  
c) “Criatividade, atratividade e originalidade;  
d) Composição e harmonia entre as cores e enfeites;  
e) Sinalização correta de preços e produtos. 

 
7.9. As 3 lojas que mais tiverem atendido aos critérios descritos no item 7.7 supra, conforme a 
decisão da Comissão Julgadora do Concurso, serão premiadas com: 
 
1º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias. 
 
2º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
3º lugar: 01 (um) vale-compras no valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser gasto 
exclusivamente nas lojas e quiosques do Shopping, pelo período de 180 dias 
 
7.10. Os prêmios serão destinados às lojas contempladas e deverão ser utilizados de acordo com 
o critério do lojista ganhador, não havendo qualquer interferência do Shopping nesse sentido. 
Entretanto é vedada a participação de proprietários. 
 
7.11.  No dia 30/12/2020 serão divulgadas as lojas vencedoras deste concurso, através de 
Circular e também por meio de WhatsApp, para os números de celular compartilhados pela 
loja com a equipe do Realizador. 
 
7.12. As lojas contempladas serão comunicadas, via telefone, pelo Departamento de Marketing 
do Realizador, sendo que a Circular mencionada acima, comunicando o resultado deste 
concurso, será enviada à todas as lojas participantes. 
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8- Lojas com mais vendas por metro quadrado cadastrado no app 
Multi 
 
8.1. Com objetivo de reconhecer o atendimento e o trabalho em equipe, o Programa de 
Incentivo irá premiar as lojas com o maior volume de vendas em reais cadastrada pelos clientes 
no aplicativo Multi, divididos pela metragem quadrada da loja dentro da sua categoria (item 2.7) 
 
8.2. O período de apuração irá considerar todo o período da Campanha de Natal do Realizador, 
entre os dias 14 de novembro e 30 de dezembro de 2020. 
 
8.3. Serão 3 lojas vencedoras, uma por categoria (conforme descrito no item 2.7).  
 
8.4. Serão ao todo 3 (três) prêmios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vale-compras 
para consumo exclusivo em lojas do Shopping do Realizador, totalizando assim R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) em prêmios nessa modalidade. 
 

9 - Da Premiação 
 
9.1. Ao todo, o programa de incentivo terá o total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 
prêmios, entregues em cartão vale compras para uso exclusivo nas lojas do interior do shopping 
do Realizado e no prazo máximo de 180 dias. 
 
9.2. Com objetivo de ampliar as oportunidades de participação e reconhecer o empenho e a 
determinação de mais lojas, nas mecânicas que envolvem o trabalho em equipe – “Baixe o 
Multi” (item 5 deste regulamento) e “Notas Fiscais Cadastradas no Multi” (item 6 desde 
regulamento), cada loja poderá ganhar até no máximo 2 (duas) vezes e depois considerada  Hors 
Concours para efeito daquela categoria de premiação. 
 

10 - Da entrega dos Prêmios 
 
10.1. Em até 10 (dez) dias, contados da data da divulgação dos resultados finais de cada etapa 
da Campanha, o Realizador entrará em contato com o ganhador via telefonema ou 
pessoalmente, na loja. Os vencedores das diferentes modalidades em seus diferentes períodos 
de apuração serão divulgados também por circular no Canal do Lojista e por WhatsApp para os 
números de celular compartilhados pela loja com a equipe do Realizador. 
 
10.2. Assim que contatado o ganhador, será acordado com o mesmo uma data de entrega do 
prêmio, que deverá acontecer dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data 
da divulgação. No momento da entrega, o ganhador deverá assinar o Termo de Quitação e 
Entrega do Prêmio que ficará na posse do Realizador. 
 
10.3. Caso não seja possível entregar o prêmio prometido por quaisquer motivos imputáveis ao 
ganhador ou se o mesmo não estiver presente no endereço do estabelecimento participante no 
dia e hora pactuados para a entrega, o Realizador entrará em contato com o mesmo, por meio 
dos dados fornecidos pela loja/quiosque onde trabalha. 
 
10.4. Caso seja infrutífera a localização do ganhador nos endereços constantes dos cadastros da 
loja/quiosque, o mesmo terá o prazo de 60 (sessenta) dias após a data da divulgação da 
Campanha para reclamar seu prêmio.  
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10.5. Após o referido prazo, o ganhador perderá o direito ao prêmio, não cabendo qualquer 
exigência de indenização/compensação. Nesse caso, não haverá nova apuração. 
 
10.6. Em hipótese alguma o ganhador poderá solicitar o valor do prêmio em dinheiro, bem como 
não terá direito algum, sob nenhuma alegação, a pedir a troca da marca, modelo ou qualquer 
outra alteração de produtos ligados a premiação. 
 
10.7. A entrega dos prêmios será feita sem qualquer ônus para os ganhadores. 
 

11- Das Disposições Gerais 
 
11.1. A participação nesta Campanha implica na aceitação total de todos os itens deste 
Regulamento, que poderá ser alterado, a exclusivo critério do Realizador, mediante prévia e 
ampla divulgação interna. 
 
 
11.2. A Campanha, por exclusivo critério do Realizador, poderá ser interrompida ou encerrada 
a qualquer momento. Nesses casos, todas as informações pertinentes serão prévia e 
amplamente divulgadas internamente. 
 
11.3. Serão automaticamente excluídos da Campanha, sem necessidade de prévia comunicação, 
os participantes que agirem de má-fé, praticarem qualquer tipo de ato considerado fraudulento, 
ilegal, ilícito, ou que, de alguma forma, burle as regras e condições deste Regulamento ou atente 
contra os objetivos desta Campanha de Incentivo ou de qualquer uma das Promoções. Essas 
situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos 
termos do presente Regulamento, ensejando o impedimento da participação, com imediato 
cancelamento da participação do participante, sem prejuízo das medidas cabíveis e/ou 
ação(ões) de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora em face do infrator. 
 
11.4. Não poderão participar desta Campanha os proprietários das lojas/quiosques, bem 
como seus respectivos cônjuges, filhos e parentes ascendentes e descendentes em primeiro 
grau.  
 
11.5. Os participantes concordam em autorizar o uso de sua imagem, som de voz e nome em 
vídeos, fotos e cartazes, pelo prazo de até 12 (doze) meses após o encerramento desta 
Campanha de Incentivo, para divulgação de sua participação, bem como da conquista do 
prêmio, sem nenhum ônus para o Realizador. 
 
11.6. As dúvidas não esclarecidas pelo presente Regulamento serão dirimidas diretamente pelo 
Realizador, cuja decisão será soberana, irrevogável e irrecorrível e será amplamente divulgada 
internamente. 
 
11.7. As lojas e participantes concordam pelo simples ato de participação na Campanha, que o 
Realizador, bem como seus diretores e empregados, não serão responsáveis por qualquer dano 
ou prejuízo oriundo da aceitação do prêmio, assim como de sua participação na Campanha.  
 
11.8. Esta promoção não implica em qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou 
operação semelhante para fins de propaganda e não envolve álea, não estando, portanto, 
sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71. 
 
11.9. Os vale-compras serão entregues a cada um dos representantes legais das lojas 
contempladas, sem nenhum ônus, contendo todas as informações sobre cadastro, desbloqueio 
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e uso dos vales-compras, em data e horário previamente agendados, em até 30 (trinta) dias da 
data da divulgação do Resultado do Concurso, devendo cada lojista, no momento da entrega, 
estar munido dos documentos pessoais (CPF e RG) e ainda, assinar um Termo de Quitação e 
Entrega de Prêmio. O cartão tem validade de 180 dias. 
 
11.10. A divulgação deste concurso será feita por meio de circular enviada às lojas. 
 
11.11. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma comissão composta 
por representantes do Realizador, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 
 
11.12. Este concurso assim como o Regulamento poderão ser alterados, suspensos e/ou 
cancelados pelo Realizado por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a 
comprometer o regular andamento do concurso, mediante prévio aviso às lojas participantes, 
sempre buscando assegurar sua legalidade, sem prejuízo de seus participantes. 
 
11.13. Este Regulamento estará disponível na Administração do Realizador, sendo que a 
participação nesse concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e 
condições e serve como declaração de que o lojista participante não tem qualquer impedimento 
para aderir a este concurso/campanha de incentivo. 
 

São Paulo, 7 de dezembro de 2020 
 

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VILA OLIMPIA 
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