
 

        TerraCycle do Brasil                    Tel: 11.3032.3870 

        Rua Cláudio Soares, 72               0800.8921.038 

        Pinheiros                                     sac@terracycle.com.br   

        São Paulo – SP                             www.terracycle.com.br  

        Cep: 05422-030  
 

 

 

Termos & Condições do Concurso #KeepOnRecycling 

 

Informações Gerais do Concurso 

● O Concurso é executado pela TerraCycle® (Promotora) e disponível a qualquer 

indivíduo que tenha uma conta nas plataformas sociais Facebook e Instagram. O 

Concurso não é patrocinado pelo Facebook ou Instagram.  

● O Concurso Global #KeepOnRecycling está aberto para 16 países (Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Dinamarca, 

Suécia, Noruega, Espanha, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, China). No Brasil, todos 

indivíduos podem participar, exceto os funcionários da Promotora, suas famílias, seus 

agentes ou qualquer outra pessoa conectada ao Concurso. 

● O Concurso iniciará às 10:00 no horário de Brasília do dia 17 de Abril de 2020 e 

encerrará às 13:00 no horário de Brasília do dia 27 de Agosto de 2020 (Período do 

Concurso). 

 

Como participar 

● Para participar do Concurso, as pessoas precisam submeter uma mensagem, vídeo ou 

foto explicando como eles coletam os resíduos TerraCycle ou compartilhar sua melhor 

dica para a coleta destes resíduos. As publicações estão qualificadas somente se as 

pessoas estiverem coletando resíduos TerraCycle (resíduos aceitos nos programas 

nacionais de reciclagem gratuitos da TerraCycle Brasil) e que apareça ou esteja 

detalhado na publicação para que seja classificada como elegível a participar do 

Concurso. 

● A hashtag #KeepOnRecycling tem que aparecer na legenda da publicação e a 

@terracyclebr tem que ser marcada na legenda da publicação para poder participar do 

Concurso. 

 

Regras do Concurso 

● Apenas publicações originais contam no Concurso. Quando uma postagem é exibida e 

apresentada como um compartilhamento de uma pessoa diferente, essa postagem não 

conta. Se não estiver claro no Facebook que é uma repostagem do Instagram, a 

Promotora pode contá-la como uma publicação nova e separada. 
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● Uma publicação com o mesmo conteúdo pode ser postada em canais diferentes. Nesse 

caso, não é um compartilhamento ou uma repostagem e a Promotora pode contá-la no 

concurso como inscrições separadas. As curtidas não serão somadas. 

● Se a hashtag #KeepOnRecycling for digitada sem letras maiúsculas, a publicação ainda 

será válida. 

● A Promotora não se responsabiliza por publicações não publicadas, não enviadas ou 

não concluídas com êxito devido a uma falha ou mau funcionamento técnico, falha de 

hardware ou software de computador, satélite, rede ou servidor de qualquer tipo. 

● Os participantes devem ter uma conta TerraCycle® para poder receber os prêmios. 

Esta não é uma condição para participar do concurso, desde que o participante crie 

uma conta para receber os prêmios (se ganhar). 

● Se os participantes bem-sucedidos não fornecerem os detalhes necessários para a 

conta TerraCycle® para que a TerraCycle® conceda os pontos antes das 13:00, horário 

de Brasília, do dia 11 de Setembro de 2020, o participante não poderá reivindicar o 

prêmio e o próximo melhor participante será selecionado como o novo vencedor. 

● Nenhum prêmio alternativo, no todo ou em parte, será concedido aos vencedores para 

substituir os pontos TerraCycle®. 

● Ao participar do Concurso, os participantes concordam em cumprir e serão 

considerados como lidos, entendidos e aceitos estes Termos e Condições. A Promotora 

reserva-se ao direito de remover qualquer participante que não cumpra estes Termos e 

Condições, a lei, ou cujo comportamento seja considerado pela Promotora como 

desonesto ou fraudulento. 

● Ao participar do Concurso, o participante consente que a TerraCycle® mostre o nome 

da conta de sua mídia social nos materiais de comunicação se ganhar um prêmio. 

● No caso de uma violação destes Termos e Condições por um participante, a 

TerraCycle® pode comentar a publicação (desde que seja possível devido às 

configurações de privacidade do participante) para informar esse participante e remover 

a publicação do Concurso. 

● A Promotora se reserva o direito de suspender ou alterar o Concurso quando for 

necessário fazê-lo por motivos fora do controle da Promotora. 

● Este Concurso e quaisquer problemas, disputas ou reclamações decorrentes ou em 

conexão com ele (contratuais ou não contratuais) serão regidos pelas leis do Brasil e os 

participantes se submeterão à jurisdição exclusiva dos tribunais brasileiros para resolver 

quaisquer disputas ou reivindicações decorrentes ou relacionadas ao Concurso. 

 

Os prêmios, seleção e anúncio do vencedor 

● Existem duas maneiras de ganhar prêmios e elas são divididas em categorias 

separadas. As pessoas podem fazer quantas postagens quiserem para serem 

consideradas pelo número de curtidas e pelos prêmios de criatividade. 
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1) Categoria de Prêmio 1: As 100 publicações mais curtidas que cumpram estes 

Termos e Condições ganharão pontos TerraCycle®. Os participantes só serão elegíveis 

quando atingirem um mínimo de 250 curtidas na publicação. Se alguém tiver uma 

postagem com menos de 250 curtidas, ela não estará qualificada para ganhar os 

prêmios. Detalhes do prêmio: 1º lugar = R$6.000, 2º lugar = R$3.000, 3º lugar = 

R$1.500, 4º lugar a 100º lugar = R$300 em doações para instituições sem fins lucrativos 

e escolas públicas a serem recebidos em pontos TerraCycle. As publicações inscritas e 

elegíveis para o concurso serão registradas e monitoradas pela Equipe de Mídias 

Sociais da Promotora. 

Os participantes devem enviar uma captura da tela ou uma foto que mostre a 

publicação (tirada antes da data de encerramento dia 27 de Agosto de 2020 às 10:00 

horário de Brasília), para provar que sua publicação cumpriu os requisitos para 

concorrer ao prêmio. Na captura de tela ou foto, a hora e a data devem estar visíveis 

para serem válidas. Ela deve ser enviada ao endereço de e-mail do Suporte ao 

Consumidor TerraCycle®, sac@terracycle.com.br, até às 13:00 horário de Brasília, do 

dia 31 de Agosto de 2020, o mais tardar. 

O número de curtidas da publicação mostrado na captura de tela ou foto pelo 

participante será levado em consideração. Depois que isso for recebido e verificado 

com a publicação ao vivo, o participante bem-sucedido será contatado por e-mail ou 

pelo seu perfil nas mídias sociais e receberá o prêmio em sua conta TerraCycle dentro 

de 20 dias úteis. Qualquer publicação que não atenda aos critérios descritos 

anteriormente, não seguindo o processo acima ou que seja considerada fraudulenta ou 

desonesta pela TerraCycle® não será aceita. 

Se o participante não fornecer uma captura de tela ou foto dentro do prazo (13:00 

horário de Brasília em 31 de Agosto de 2020), ele não será considerado elegível para 

reivindicar o prêmio e será disponibilizado para o próximo participante elegível. Caso 

haja um empate com o número de curtidas, será selecionada a publicação que foi 

publicada primeiro. A TerraCycle® analisará as capturas de tela ou fotos e a distribuição 

dos prêmios antes de finalmente anunciar os três principais vencedores em uma 

publicação nas mídias sociais da TerraCycle Brasil na sexta feira, dia 4 de Setembro de 

2020. 

A equipe de mídia social da TerraCycle® comentará as postagens (considerando que a 

equipe tenha a capacidade de fazê-lo, de acordo com as configurações de privacidade 

do participante) que ficaram entre o 4º lugar e o 100º lugar, para que saibam que 

venceram e solicitem os detalhes necessários de suas contas da TerraCycle® para que 

a TerraCycle® possa premiá-los com os pontos. Os vencedores receberão seus pontos 

em sua conta TerraCycle dentro de 20 dias úteis. 
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2) Categoria de Prêmio 2: R$300 em pontos TerraCycle® serão dados semanalmente 

a 3 postagens inscritas e elegíveis com o melhor conteúdo (mais criativo, interessante e 

bem feito) até domingo, dia 23 de Agosto de 2020 (isto é, R$900 em prêmios por 

semana), com os últimos vencedores selecionados na segunda-feira, dia 24 de Agosto 

de 2020. A criatividade pode ser apresentada visualmente (em fotos e/ou vídeos) ou 

também pode ser aplicada a um texto. A TerraCycle® se reserva o direito de escolher 

as postagens que achar mais criativas e o fará de maneira imparcial e objetiva. Caso 

menos de 3 publicações sejam inscritas e elegíveis em uma determinada semana, o(s) 

prêmio(s) restante(s) não será(ão) concedido(s). As publicações participantes enviadas 

na semana anterior são selecionadas pela Equipe de Julgamento do Concurso 

TerraCycle® toda segunda-feira (10:00 horário de Brasília). Os vencedores receberão 

seus pontos TerraCycle® dentro de 5 dias úteis após serem selecionados ou 

anunciados e quando os detalhes da conta da TerraCycle forem compartilhados. 

Entre as pessoas que ganharam o melhor conteúdo semanal durante todo o Período do 

Concurso, todos serão considerados elegíveis para concorrer ao prêmio final na 

categoria de R$3.000 em pontos TerraCycle®. O vencedor será selecionado às 10:00 

horário de Brasília na quinta feira, dia 27 de Agosto de 2020. O vencedor será 

anunciado nas postagens das mídias sociais na sexta feira, dia 4 de Setembro de 2020 

e receberá seus pontos TerraCycle® dentro de 20 dias úteis. 

 


