
REGULAMENTO 

PROMOÇÃO “SUPER MEGA BURGUER” 

 

1. Sobre a Promotora e a Empresa Parceira (ou Aderente) 

1.1. A presente promoção é realizada pela EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO S/A com 

sede na Rua Regina Nogueira, 120, Jardim São Gabriel, CEP 13045-900, Campinas, SP, inscrita 

no CNPJ sob o nº 46.242.004/0001-87, doravante denominada PROMOTORA, em parceria com 

BRASA BURGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE CARNE EIRELLI EPP, com sede na 

Estrada CRT 300 SNº, BLOCO 1, Chácara Nova Esperança, CEP 13350-000, Elias Fausto, SP, 

inscrita no CNPJ sob o nº 18.368.263/0001-13, doravante denominada PARCEIRA ou 

ADERENTE e, em conjunto, serão denominadas PROMOTORAS. 

2. Período da Promoção - Etapas 

2.1. Início e Término: de 05 de maio de 2017 a 13 de junho de 2017. 

2.2. Período de Participação: de 05 de maio de 2017 a 21 de maio de 2017. 

3. Objetivo 

3.1. A promoção “SUPER MEGA BURGUER” é um concurso promovido pela internet, 

através do site da promoção www.supermegaburguer.com.br , hospedado na Home de 

Programação da EPTV (http://redeglobo.globo.com/sp/eptv/) que vai premiar a melhor receita 

de lanche de hambúrguer de participantes que residam na área de cobertura da PROMOTORA. 

3.1.1. Esta área tem 317 cidades distribuídas entre os Estados                            

de São Paulo e de Minas Gerais e podem ser consultadas no link 

http://negocios.eptv.com.br/midia-kit/mapa-cobertura.aspx .  

3.1.2. A receita deverá obrigatoriamente apresentar hambúrguer de carne 

(bovina, suína, frango, peixe ou mista) ou de soja,  em sua formulação. O 

hambúrguer a ser usado poderá ser de produção caseira/artesanal ou de 

fabricação industrial.  

3.1.3. A quantidade e tipos de  acompanhamentos na receita (pães, molhos, 

vegetais, frios, embutidos e demais ingredientes) não possuem restrição.  

3.1.4. A receita deverá ser inédita e o nome do lanche (receita) não poderá 

constar em cardápios de empresas de alimentação, restaurantes, lanchonetes, 

bares e similares sob pena de desclassificação. 

 

http://www.supermegaburguer.com.br/
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4. Da Premiação, direitos de terceiros e exibição dos Prêmios 

4.1. O prêmio para a melhor receita será 01 (UM) TRAILER CARRETA ESPECIAL REBOQUE - 
TIPO ENGATE - PARA PRODUÇÃO DE LANCHES, MARCA: METALVIS, ANO/MODELO: 
2017/TR750, COR: PRETO, NO VALOR DE R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). 
 

4.2. Em nenhuma hipótese poderá ser feita a troca do prêmio por dinheiro.   

4.3. Os participantes comprometem-se a não violar direitos de terceiros, incluindo direitos 

morais, autorais, de imagem, sob pena de serem desclassificados e responderem por perdas e 

danos. 

4.4. De acordo com o § 1° do artigo 15 do Decreto 70.951/72, a PROMOTORA comprovará a 

propriedade do prêmio até 8 (oito) dia antes da data da final presencial junto à CEPCO da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Por sua natureza, o prêmio será exibido por meio de imagens 

ilustrativas e descrito nos materiais de divulgação da promoção no site da promoção. 

4.5. Não poderão ser objetos de promoção, mediante distribuição de prêmios, medicamentos; 
armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e 
seus derivados; outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda. 

5. Para participar da promoção 

5.1. Podem participar da promoção “SUPER MEGA BURGUER” todas as pessoas físicas 

residentes nas áreas de cobertura da PROMOTORA e que sejam maiores de idade. 

5.1.2. Será aceita apenas uma receita por CPF do participante inscrito (pessoa 

física). Pessoas jurídicas não poderão participar desta promoção. 

5.2. Excluem-se da participação da presente promoção os funcionários, gerentes ou 

diretores das PROMOTORAS, ou das demais pessoas jurídicas que estejam ligadas ou coligadas 

às PROMOTORAS, direta ou indiretamente, sejam de propriedade desta ou tenham identidade 

de sócios ou acionistas, quaisquer outras pessoas envolvidas na organização deste concurso, 

estendendo-se ainda tal restrição aos cônjuges e parentes de referidas pessoas, até segundo 

grau civil. 

5.3. Para participar, o interessado terá que ler o presente regulamento, concordar e 

cumprir com todas as suas condições. 

5.3.1. Após a leitura integral deste regulamento e, apenas se concordar com 

todas as suas condições, é que o interessado deverá fazer seu cadastro pessoal 

de participação, clicando no link disponibilizado no site da promoção que 

abrirá a ferramenta colaborativa “VOCÊ NO SUPER MEGA BURGUER” na qual 

deverá preencher todos os campos indicados e seguir os passos para ficar 

habilitado a usá-la.  



5.3.1.1. Fica desde já acordado que o preenchimento do cadastro da 

ferramenta supracitada indicará que a leitura do regulamento foi feita 

e que houve o pleno entendimento de seu teor por parte do 

participante, dando assim a sua concordância explícita a todos os 

termos e condições definidas no regulamento, bem como nos termos 

de uso da própria ferramenta colaborativa. 

5.3.2. Assim que o preenchimento tiver sido feito pelo interessado e o 

administrador da ferramenta tenha aceitado a inscrição e autorizado a sua 

inclusão no ambiente da ferramenta, o então  interessado se tornará um 

participante cadastrado.  

5.3.3. O participante deverá então enviar um vídeo, através da ferramenta na 

qual se inscreveu e foi incluído pelo administrador, revelando os ingredientes e 

a forma de montagem da sua receita de lanche de hambúrguer. Na abertura 

do vídeo, deverá constar o nome escolhido para a receita a fim de identificá-la 

em algum momento, no futuro, se eventualmente isso se fizer necessário. 

5.3.2.1. O vídeo da receita apenas poderá ser enviado pela ferramenta 

colaborativa indicada no item 5.3.1. acima especificado. Fica proibido o 

envio da receita pelo e-mail da promoção, por carta, entrega pessoal, 

ou qualquer outro meio. O descumprimento desta condição 

desclassifica automaticamente a receita, seu autor e seu vídeo. 

5.3.4. Para ser aceito e concorrer à premiação, o vídeo deverá ter as seguintes 

especificações:  

(i) Tempo = até 3 minutos  

(ii) Extensão = .mp4 

(iii) Tamanho = até 50MB.  

Ficam automaticamente desclassificados os inscritos e suas receitas se seus 

respectivos vídeos que não atenderem a estas especificações. 

5.3.5. A citação e apresentação dos ingredientes da receita durante a sua 

exposição no vídeo deverão se limitar à sua categoria e não expor a sua marca 

(Por exemplo: Maionese é a categoria do ingrediente. Já Hellmann’s é marca). 

O uso de marcas comerciais de terceiros na especificação dos ingredientes da 

receita desclassifica automaticamente o participante, a receita e o seu vídeo. 

 

 

 

 



5.4. Serão considerados nulos e ficarão imediatamente desclassificados e impedidos de 

concorrer ao prêmio:  

(i) inscrições em discordância com este Regulamento;  

(ii) dados de inscrição incompletos e/ou incorretos ou que sejam recebidos fora do 

prazo de inscrição; 

(iii) vídeos que não respeitem as especificações do subitem 5.3.4. 

5.5. A mecânica da promoção deverá respeitar as etapas a seguir. 

5.5.1. Na fase classificatória, os representantes da PROMOTORA escolherão 25 

(vinte e cinco) receitas, sendo, na medida do possível, 5 (cinco) receitas de 

cada praça  da área de cobertura da EPTV (região de Campinas/SP, região de 

Ribeirão Preto/SP, região de São Carlos/SP ou região de Varginha/MG) e seus 

respectivos G1 locais (G1 Campinas, G1 Piracicaba, G1 Ribeirão Preto, G1 São 

Carlos ou G1 Sul de Minas).  

5.5.2. Na fase eliminatória, acontecerão 5 (cinco) etapas de votação popular 

entre as receitas escolhidas na fase classificatória, que serão realizadas em 

23/05/2017, 25/06/2017, 27/06/2017, 29/05/2017 e 31/05/2017, através de 

uma ferramenta de enquete que também será disponibilizada em um link 

específico no mesmo site.  

 5.5.3. Após as etapas de votação popular da fase eliminatória, ficarão apenas 

5 (cinco) receitas finalistas no total, que não precisarão representar 

necessariamente cada praça de cobertura da PROMOTORA. Com estas 5 

receitas  também será feita uma votação popular em 06.06.2017, através da 

mesma ferramenta de enquete do item anterior. A receita que receber mais 

votos ganhará 1 (Hum) ponto na média a nota a ser dada pelos jurados na fase 

imediatamente posterior que é a final presencial. 

5.5.4. As 5 (cinco) receitas finalistas concorrerão a uma final presencial na sede 

da EPTV CAMPINAS (http://institucional.eptv.com.br/televisao/faleconosco/) 

onde seus criadores farão o preparo e a montagem do seu lanche, seguindo a 

receita enviada e escolhida, sendo servida a uma banca de 4 jurados indicada 

pelos representantes da PROMOTORA. A apuração do vencedor acontecerá no 

dia 10/06/2017.  

5.5.4.1. Todas as etapas poderão ser filmadas e utilizadas na TV e 

internet, ou em outros veículos de propriedade da PROMOTORA. 

5.5.4.2. OS 5 (CINCO) FINALISTAS QUE CONCORRERÃO AO PRÊMIO 

NO EVENTO FINAL PRESENCIAL FICAM CIENTES DE QUE AS DESPESAS 

COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM CAMPINAS SERÃO POR SUA 

PRÓPRIA CONTA. AS DESPESAS COM TRANSLADO, PARA OS 

http://institucional.eptv.com.br/televisao/faleconosco/


PARTICIPANTES QUE NÃO RESIDIREM EM CAMPINAS/SP, SERÃO POR 

CONTA DA PROMOTORA. 

5.5.4.3. Durante a semana que antecede a final presencial, também 

haverá uma votação popular na internet que indicará a receita favorita 

dos internautas. A que tiver maior quantidade de votos receberá 1 

ponto a mais na média atribuída pelos jurados. 

5.5.5. Os finalistas, obrigatoriamente, deverão ter cadastrado um e-mail 

pessoal válido quando incluídos na ferramenta colaborativa do item 5.3.1. É 

por este e-mail que será confirmada a participação dos finalistas no evento 

presencial final, respeitando a data e o horário indicado no site da promoção. 

Caso isso não aconteça até a data e o horário previstos, o participante 

contemplado será substituído pelo 2º melhor votado na enquete popular e 

assim, sucessivamente, até o efetivo preenchimento da vaga por um 

participante remanescente. 

5.5.6. Será automaticamente desclassificada a receita cujo representante não 

compareça a final presencial, independente de seu prévio aviso após 

confirmação feita por e-mail. Para evitar imprevistos, o participante deverá 

cumprir com sua chegada à sede da EPTV Campinas na data e horário previstos 

no site da promoção. Não haverá margem de tolerância para entrada na sede 

da EPTV Campinas após a data e horário estipulados. 

6. Da definição do ganhador 

6.1 A apuração ocorrerá no dia 10/06/2017, quando um grupo de jurados indicados 

exclusivamente pelas PROMOTORAS escolherá a melhor receita, através da degustação do 

lanche de hambúrguer apresentado e da análise e pontuação dos seguintes quesitos: 

(i) harmonização de sabores,  

(ii) originalidade dos ingredientes,  

(iii) estética do prato, 

(iv) criatividade no nome, e, 

(v) tempo de preparo. 

6.2 Após a apuração do ganhador, o resultado do concurso será divulgado pelo site da 

promoção e eventualmente por outros canais de comunicação da PROMOTORA.  

6.2.1. Após a definição da melhor receita pelos jurados, o resultado do concurso será 

divulgado no site da promoção de 11 a 13 de junho de 2017, bem como por envio de 

mensagem eletrônica, no dia 11 de junho de 2017, ao endereço de e-mail indicado 

pelo participante no momento da inscrição.  



6.2.1. Em caso de empate, a desclassificação será feita em relação a maior nota dos 

quesitos de pontuação na ordem que estão no item 6.1. acima. Ou seja, quem tirou a 

maior nota no subitem (i) e assim sucessivamente até o desempate ocorrer. 

7. Das Considerações Finais 

7.1. Os participantes que não cumprirem quaisquer das condições deste regulamento estarão 

automaticamente desclassificados.  

7.2. A promoção será objeto de reportagens da PROMOTORA e poderá ser divulgada em sites, 

revistas, programas de televisão e demais formas de exposição em quaisquer mídias e 

formatos. Assim, os participantes deste concurso ou seus responsáveis concedem à 

PROMOTORA, sem qualquer ônus e no prazo de 01 (um) ano, autorização para uso de suas 

imagens pessoais e de suas residências e uso de sua voz, comprometendo-se, ainda, a 

conceder entrevistas e participar de reportagens realizadas pela PROMOTORA. 

 7.2.1. O número do Certificado de Autorização desta promoção estará disponibilizado 

em todo o material promocional relativo ao processo respectivo. 

7.3. A participação na promoção “SUPER MEGA BURGUER” não gerará aos participantes 

nenhum outro direito ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste 

Regulamento. 

7.4. Os participantes responsabilizam-se pela veracidade e exatidão das informações inseridas 

no cadastro da ferramenta colaborativa deste concurso, não havendo qualquer 

responsabilidade das PROMOTORAS quanto a equívocos nas informações, podendo ainda o 

participante ser desclassificado, nos termos do item 5.4. deste Regulamento. 

7.5. Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não 

for reclamado no prazo de cento e oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do 

sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo da promoção, caducará 

o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa 

autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de dez (10) dias, conforme 

previsto no artigo 6º do Decreto nº 70.951,09/08/1972. 

7.6. Cessão do direito de imagem do ganhador: A PROMOTORA poderá gravar / filmar / 

fotografar o evento presencial final e o recebimento do prêmio pelo ganhador para veiculação 

em TV, Rádio, internet e Jornal, sendo assim, qualquer contemplado desta promoção, por ato 

próprio, autoriza, através do aceite deste Regulamento, à promotora a se utilizar de suas 

imagens, nome e/ou voz, em fotos, cartazes, filmes, chamadas, bem como, em qualquer tipo 

de mídia, sites da empresa e peças promocionais para a divulgação da conquista do prêmio 

por 01 (um) ano. 

7.7. A participação nesta promoção implica na aceitação total e irrestrita de todas as cláusulas 

deste Regulamento, não cabendo, portanto qualquer tipo de recurso verbal ou judicial, bem 

como, presumir-se-á a condição de que o participante ganhador não possui impedimentos 

fiscais, legais ou outros que o impeça de receber e/ou usufruir o prêmio ganho. 



7.8. Os participantes são responsáveis pelas informações fornecidas no ato da inscrição. Serão 

automaticamente desclassificados e excluídos da promoção, sem necessidade de prévia 

comunicação, os participantes que informarem dados cadastrais incorretos, falsos ou 

incompletos e/ou que praticarem qualquer tipo de ato considerado fraudulento, ilegal, ilícito, 

ou que atente contra os objetivos desta Promoção e do seu Regulamento, sem exclusão das 

penalidades cabíveis. 

7.9. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, 

preliminarmente, avaliadas e decididas pela PROMOTORA e, posteriormente, submetidas à 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, quando o participante não optar pela reclamação direta aos 

órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

7.10. Fica, desde já, eleito o foro da comarca de Campinas para a solução de quaisquer 

questões referentes ao regulamento da presente promoção. 

7.11. O número do Certificado de Autorização estará disponibilizado em todo o material 

promocional relativo ao processo respectivo. 

7.12. Os Órgãos Locais de Defesa do Consumidor (PROCONS) receberão as reclamações 

devidamente fundamentadas. PROCON de Campinas – SP, Endereço: Avenida Francisco 

Glicério, nº 1.307. CEP 13.012-000 – Centro, Telefone: 151  

7.12. O e-mail supermegaburguer@eptv.com.br ficará ativo apenas até 21.05.2017, prazo final 

de recebimento das inscrições e dos vídeos, e servirá apenas para dirimir dúvidas pertinentes a 

este processo e não para envio dos vídeos dos inscritos ou para resolver quaisquer outros tipos 

de demandas. Após 21.05.2017, o e-mail supermegaburguer@eptv.com.br será desativado 

sem prévio aviso. 

7.13. O Certificado de Autorização junto à Caixa Econômica Federal/CEPCO de                           

nº C.A. 3-0783/2017,  encontra-se à disposição na Administração da PROMOTORA. 

 

EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO S/A 

PROMOTORA DA PROMOÇÃO 

 

BRASA BURGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE CARNE EIRELLI EPP 

ADERENTE DA PROMOÇÃO 

 

 

Campinas, 13 de março de 2017. 

 


