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Regras Oficiais 

TRANSFORMANDO O MODO COMO O MUNDO TRABALHA 

 DIVISÃO DE AGRICULTURA 
AGOSTO DE 2018 

TRIMBLE DEALER CONFIDENTIAL 

CONCURSO CULTURAL 100 MIL  
FÃS DE TECNOLOGIA NA AGRICULTURA - REGRAS OFICIAIS     

Organizadora 

Este Concurso Cultural é organizado pela Trimble Brasil Soluções Ltda., com sede na Av. José de Souza Campos, 900, 
sala 61/62 - Cambuí, Campinas - SP, 13092-123 ("Organizadora"). 

Objetivo do Concurso 

Este Concurso Cultural é aberto a todas as pessoas físicas residentes e domiciliadas em todo o Território Nacional 

maiores de 18 (dezoito) anos, sendo sua participação gratuita, não estando os participantes sujeitos a qualquer tipo 
de sorteio, álea ou operação assemelhada. O Concurso Cultural tem como objetivo estimular cada um dos 

participantes a acessar um site e preencher um formulário com dados pessoais e completar a frase Eu sou fã de 
tecnologia na agricultura porque... As respostas enviadas serão analisadas pela curadoria interna da 

Organizadora, que escolherá as 10 (dez) melhores respostas. Os autores das 10 (dez) melhores respostas ganharão os 

prêmios descritos na abaixo. 

Como participar 

Não há taxas, não é necessário efetuar uma compra para concorrer ou ganhar. Para concorrer, o participante deverá: 

1. Acessar a plataforma: ag.trimble.com/100milfas 

2. Verificar as regras de participação e, caso esteja de acordo com o regulamento, 

3. Preencher o formulário com nome, sobrenome, data de nascimento, telefone e e-mail, 

4. Completar a frase: Eu sou fã de tecnologia na agricultura porque... 

5. Enviar a frase e aguardar a confirmação de que foi enviada. 

As 10 melhores frases serão publicadas na página da Trimble Agricultura no Facebook e seus donos farão jus ao 
prêmio. 

Todas as frases enviadas para inscrição no Concurso poderão ser utilizadas a qualquer momento pela 
Organizadora e/ou suas coligadas para fins publicitários, em qualquer meio, mundialmente, sem qualquer 
remuneração ao participante, conforme melhor detalhado nestas Regras Oficiais. Se o participante não concordar 
com essa condição, não deverá inscrever nenhuma frase no concurso. 
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O participante desde já entende e concorda que o nome e sobrenome informados no formulário de inscrição serão 
usados para sua identificação, e se for escolhido para receber o prêmio também serão usados para identificação. A 
falta de preenchimento dos dados (nome, sobrenome, data de nascimento, telefone e e-mail) ou erro no 
preenchimento poderá desclassificar o participante, ainda que seja um dos vencedores. 

Requisitos gerais da competição 

 A frase obrigatoriamente deverá ser sobre a tecnologia na agricultura, respondendo à pergunta: "Por qual motivo 
você é fã de tecnologia na agricultura?" Frases com outras temáticas e vieses não serão consideradas para fins de 
premiação. 

 Não há limite de número de frases que o participante pode inscrever, desde que sejam diferentes.  

 As frases não podem conter, conforme determinado pela Trimble, conteúdo sexualmente explícito, violento, 
e/ou depreciativo a qualquer grupo étnico, racial, de gênero, religioso, profissional ou de faixa etária, que viole 
qualquer lei, ou que comunique mensagens inconsistentes com o fundo de comércio positivo a que queremos ser 
associados. 

 Inscrições online serão aceitas com início a partir de 08 de agosto de 2018.  Todas as inscrições devem ser 
recebidas até às 23h59 do dia 08 de outubro de 2018. Os horários informados são horário padrão de Brasília. 

A simples participação neste Concurso Cultural implica aceitação total e irrestrita de todas as disposições deste 
Regulamento. Ao enviar suas frases para participar do Concurso Cultural, todos os participantes concordam em 
respeitar este Regulamento, incluindo a cláusula de cessão de direitos sobre a frase prevista abaixo. Ao enviar a frase 
para participar do concurso, o participante expressamente concorda que esse conteúdo se torna propriedade da 
Trimble Agricultura e não será retornado. 

Quem pode participar 

Todos os participantes devem ter no mínimo 18 anos de idade e serem residentes legais no Brasil. Funcionários ou 
familiares imediatos, membros da Trimble ou de sua afiliada ou subsidiária não podem participar do concurso. 

A Trimble não é responsável por nenhuma comunicação perdida, atrasada, ilegível, incompleta, ou qualquer falha ou 
comunicação eletrônica errada, qualquer tipo de falha técnica de hardware ou software, conexões de rede perdidas 
ou indisponíveis, ou transmissões de computador falhas, incompletas, ilegíveis ou atrasadas que possam limitar a 
capacidade de um participante em participar do Concurso Cultural. A Trimble não é responsável por nenhum custo 
incorrido pelo participante para este Concurso Cultural. 

Direito autoral 

Todos os participantes entendem e concordam que uma condição essencial para participação no concurso é a cessão 
e transferência para a Organizadora dos direitos de propriedade intelectual sobre o conteúdo inscrito no Concurso 
Cultural, independentemente de serem selecionados como vencedores. Assim sendo, todos os participantes 
entendem e concordam que ao enviar suas frases para este Concurso Cultural, cedem e transferem irrevogavelmente 
e atribuem todos os direitos sobre elas para a Organizadora, incluindo sem limitação, direitos sob leis de direitos 
autorais, sem que nenhuma remuneração seja devida ao participante. A cessão e transferência prevista neste 
Regulamento é total, irrevogável, exclusiva, gratuita, válida mundialmente, para todos os tipos de uso existentes, 
incluindo, mas sem limitação, reprodução, edição, adaptação, tradução, distribuição, radiodifusão, transmissão por 
qualquer meio, comunicação ao público por qualquer meio, criação de obras derivadas, bem como uso para fins 
publicitários pela Organizadora ou suas coligadas, em qualquer meio, sem qualquer restrição quanto ao número de 
cópias, exemplares ou transmissões. 
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Caso, por qualquer motivo, a cessão e transferência prevista acima seja inválida ou inexequível sob a legislação 
aplicável, o participante por este Regulamento outorga à Organizadora e suas coligadas uma licença perpétua, 
irrevogável, exclusiva, gratuita, válida mundialmente, para todos os tipos de uso existentes, incluindo, mas sem 
limitação, reprodução, edição, adaptação, tradução, distribuição, radiodifusão, transmissão por qualquer meio, 
comunicação ao público por qualquer meio, criação de obras derivadas, bem como uso para fins publicitários, em 
qualquer meio, sem qualquer restrição quanto ao número de cópias, exemplares ou transmissões. 

Os participantes, desde já, concordam em assinar qualquer documento ou instrumento que a Organizadora, a seu 
critério, entender necessário para formalizar a cessão e transferência prevista neste Regulamento.  

A Organizadora e/ou suas coligadas, seus agentes, funcionários, ou cessionários podem usar qualquer ou todas as 
frases apresentadas neste concurso em publicações impressas, anúncios publicitários ou de qualquer outra forma 
escolhida pela Trimble (ganhadores do concurso ou não) a seu exclusivo critério. 

Especificações da frase 

 Completar a frase: Eu sou fã de tecnologia na agricultura porque... 

 A frase não tem limite de caracteres.  

 A frase não pode conter ofensas, palavras de baixo calão e demais limitações citadas anteriormente. 

 A frase obrigatoriamente deve ser sobre a tecnologia na agricultura. 

Prêmios 

 Para a premiação serão selecionadas pela curadoria interna da Trimble as melhores 10 frases de acordo com os 
critérios de originalidade, criatividade e adequação à temática.  

 Caso sejam recebidas frases iguais e uma delas for escolhida como elegível para a premiação, o critério de 
desempate para a escolha da frase vencedora será a que foi inscrita primeiro  

 Os participantes responsáveis pelas 10 frases selecionadas serão premiados com cartões de débito pré-pagos no 
valor de R$ 100,00 (cem reais) cada.   

 Os cartões serão da bandeira VISA ou MasterCard. 

 Os prêmios serão enviados via Correios para os vencedores.  

 Os ganhadores do Concurso Cultural serão anunciados na semana de 15 de outubro de 2018 através do perfil da 
Trimble Agricultura no Facebook: https://www.facebook.com/TrimbleAgricultura/ e por meio de contato da 
Trimble com o ganhador via e-mail.  

 Os ganhadores terão o prazo de 7 (sete) dias corridos para responder a empresa seus dados para envio do 
prêmio, via inbox, no Facebook, ou e-mail cadastrado. Caso a Organizadora não consiga contato no prazo de 7 
(sete) dias contados da divulgação dos vencedores, esse ganhador será desclassificado e o prêmio será entregue 

ao dono da melhor frase seguinte, e assim sucessivamente, até que o total de prêmios seja distribuído. 

Limite de um prêmio por pessoa 

 Os prêmios são pessoais, não cumulativos e intransferíveis e não poderão, em hipótese alguma, ser convertidos 
em dinheiro ou em qualquer outro bem ou produto. A distribuição dos prêmios deste Concurso Cultural e 
recreativo será GRATUITA. Cada participante ganhador fará jus apenas a um prêmio. Se for identificado que duas 
frases vencedoras ou mais pertencem ao mesmo participante, esse participante somente receberá um prêmio e 

https://www.facebook.com/TrimbleAgricultura/
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o dono da melhor frase seguinte fará jus a outro prêmio, e assim sucessivamente, até que o total de  
prêmios seja distribuído.  

 A Trimble poderá premiar menos de 10 pessoas, caso a quantidade de inscritos que cumpram as regras do 
regulamento seja menor do que esse total. 

Condições Gerais 
Um participante ou vencedor poderá ser desqualificado do concurso se ele ou ela não cumprir com estas regras 
oficiais, conforme determinado a critério exclusivo da Trimble. 
A menos que seja proibido por lei, a inscrição dá a Trimble a permissão para usar os nomes e frases dos vencedores 
em todos os meios de comunicação para fins de divulgação deste Concurso Cultural, sem qualquer compensação. Ao 
se inscrever ou aceitar um prêmio no Concurso Cultural, os vencedores concordam em ficar vinculados por este 
Regulamento e em conformidade com todas as leis e regulamentos locais. O vencedor poderá ser solicitado a realizar 
e devolver à Trimble em até 14 dias um Termo de Recebimento de Prêmio e Autorização de Uso de Nome e Outras 
Avenças para receber o prêmio, ou um vencedor alternativo poderá ser selecionado. Poderá ser solicitado ao 
vencedor um documento de identidade, comprovante de residência, comprovante de declaração de imposto de 
renda e data de nascimento para receber o prêmio. 

Ao se inscrever, os participantes concordam em desobrigar e isentar a Trimble, suas subsidiárias e entidades 
afiliadas, conselheiros, diretores, funcionários, advogados, agentes e representantes de qualquer dano, lesão, morte, 
perda, reclamação, ação, demanda ou outra responsabilidade que possa surgir da sua aceitação e / ou uso de 
qualquer prêmio ou participação neste Concurso. 

A Trimble não é responsável por 1) notificações falhas, devolvidas ou mal dirigidas com base em informações 
imprecisas fornecidas pelo vencedor no formulário de inscrição do Concurso 2) inscrições e respostas a notificações 
vencedoras que sejam perdidas, atrasadas, incompletas, ilegíveis, ininteligíveis, mal dirigidas, danificadas ou de outra 
forma não recebidas pelo destinatário por erro informático ou técnico de qualquer tipo. A Trimble reserva-se o 
direito de, a critério exclusivo, cancelar ou suspender este Concurso Cultural. 

Qualquer pessoa que tentar fraudar ou de qualquer forma adulterar este Concurso Cultural será inelegível para 
prêmios e poderá estar sujeita a sanções e penalidades previstas em lei. A Trimble reserva-se o direito de modificar 
as regras do Concurso de qualquer forma ou a qualquer momento e, nesse caso, dará a mesma divulgação a tais 
modificações. Este Concurso será regido por leis brasileiras. Se inscrevendo para este Concurso Cultural, os 
participantes concordam que os tribunais do Brasil terão jurisdição sobre qualquer litígio decorrente ou relacionado.  

Este concurso é um concurso exclusivamente cultural nos termos da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, 
Decreto nº 70.951, de 9 de agosto de 1972 e da Portaria MF nº 41, de 19 de fevereiro de 2008, não havendo uso de 
qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou dos contemplados à 
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 

Em caso de dúvidas, contate: 

mkt_br@trimble.com   
Trimble Brasil Soluções Ltda. 
Av. José de Souza Campos, 900, sala 61/62 - Cambuí, Campinas - SP, 13092-123 
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