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1. O presente concurso possui caráter exclusivamente recreativo e cultural e tem por objetivo 

divertir seus participantes, envolvendo-os em uma ação de entretenimento.  

1. O “Concurso Flame on the Road” (“Concurso”) será realizado entre os dias 10/02 à 
17/02/11 pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (“SANTANDER”), CNPJ 90.400.888/0001-42, e é 
destinado às pessoa físicas maiores de 18 (dezoito) anos e residentes no Brasil, doravante 
denominadas (“Participante(s)”), e será regido pelas cláusulas e disposições deste 
Regulamento (“Regulamento”). 
 
1.1. O Concurso tem caráter exclusivamente recreativo e cultural, de acordo com o artigo 3º 
inciso II da Lei 5768/71 e com o artigo 30 do Decreto 70.951/72. A participação neste Concurso 
é voluntária e gratuita, não sendo necessária a aquisição de qualquer produto, bem, direito ou 
serviço, bem como não implica em qualquer ônus, de qualquer natureza, para os Participantes 
inscritos no Concurso e para os Participantes premiados no final.  
 
1.2. O Concurso tem o objetivo de eleger, seguindo as regras aqui determinadas, as 5 (cinco) 
melhores frases de incentivo ao Felipe Massa e à Scuderia Ferrari enviadas no Twitter com a 
Hashtag #JuntosFerrari e será realizado em todo o território nacional, no período acima 
mencionado. 
 
2. Para concorrer, todas as pessoas interessadas devem:  
 
a. ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data do efetivo acesso ao site e 

efetivação do cadastro; ser usuário cadastrado do Twitter, ser seguidor do twitter do 
SANTANDER (@Santander_br); e enviar uma frase de incentivo ao Felipe Massa e à 
Scuderia Ferrari nos dias de realização do Concurso com a Hashtag #JuntosFerrari na 
resposta, respeitando os 140 caracteres limites da ferramenta.  
 

b. Caso o Participante não seja cadastrado no Twitter, basta cadastrar-se para participar do 
Concurso. Os Participantes devem seguir o perfil @Santander_br. Para isso, basta clicar no 
botão “Follow” na página www.twitter.com/Santander_br. 

 

c. Início do Concurso: 10/02 

Encerramento do Concurso: 17/02 

http://www.twitter.com/Santander_br


Divulgação do resultado: 18/02 

Envio dos Kits: em até 60 dias após o encerramento do Concurso 

d. As frases de incentivo escolhidas serão inseridas na íntegra no Livro oficial da Torcida e 
cada frase será identificada com o perfil do ganhador no twitter.  

e. As frases encaminhadas não poderão conter palavras ou contextos contrários ao moral, 

aos bons costumes, à legislação em vigor, nem poderão incentivar a violência, tampouco 

poderão conter indicação de preconceito de qualquer espécie, palavras de baixo calão, 

palavrões ou ofensas ao nome de qualquer pessoa, sob pena de desclassificação imediata 

do Concurso, não cabendo, desta decisão, qualquer espécie de recurso.  

f. Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as frases que fizerem 

referências desonrosas a pessoas, locais, obras culturais, crenças, raça, cor, sexo, além 

daquelas protegidas por direitos autorais, sob pena de desclassificação imediata do 

Concurso, não cabendo, desta decisão, qualquer espécie de recurso. 

g.  As frases também não poderão conter as expressões de cunho comercial, ainda que 

relacionado ao nome do SANTANDER, de seus produtos ou de qualquer outra empresa, e 

também não poderão conter qualquer espécie de indução ao consumo e/ou utilização de 

bem e/ou serviço, sob pena de desclassificação imediata do Concurso, não cabendo, desta 

decisão, qualquer espécie de recurso.  

h. Se localizadas frases que constituam violação de direito autoral e que não tenham sido 
previamente autorizadas (por escrito), deverão os participantes estar cientes que 
responderão, sozinhos, judicialmente, por todos e quaisquer danos causados pelas práticas 
destes atos. 
 

i. Serão desconsideradas as participações realizadas de maneira incorreta, ou seja, incompleta, 
com erro, ou com dados falsos. 

j.  A Divulgação das frases vencedoras será feita pelo Twitter do @Santander_br, no dia 

16/02, conforme datas definidas no item “d” da cláusula 2 deste Regulamento.  

k. O Participante autor da resposta vencedora será contatado somente por uma conta de e-
mail pessoal e por “direct message” do Twitter e precisará enviar seu nome completo, RG, 
e-mail e telefone obrigatoriamente para que a equipe responsável confirme a sua 
participação. O Participante é o único responsável pela correta digitação do seu e-mail na 
“direct message” para envio da informação para o @Santander_br. A participação não está 
vinculada à realização de cadastro para mala-direta.  
 

l. Será solicitado por e-mail os dados pessoais completos dos vencedores e o endereço para 
o envio do prêmio, que consiste em 01 (um) KIT oficial da Ferrari que contém boné, 
camiseta, chaveiro e mochila. 
 
 

m. É vedada a participação no Concurso de quaisquer sócios, diretores, administradores, e 
funcionários do Grupo SANTANDER Brasil, e das empresas a seguir indicadas, bem como 
seus respectivos cônjuges e parentes até segundo grau: SANTANDER e Talent Propaganda, 
assim como das demais empresas que de alguma forma trabalharam no desenvolvimento 



deste Concurso. Entende-se como parentes até segundo grau pai, mãe, filhos, avós e 
netos. 

 

 
2.2. Todas as mensagens enviadas até o momento de encerramento do Concurso estão 

participando. O Concurso será encerrado às 18 horas do dia 17/02 

 
2.3. Cada participante poderá ser contemplado uma única vez, ainda que seja permitido o 

envio de 2 (duas) ou mais mensagens/tweets. Nessa hipótese, uma vez premiado um 

participante, este estará automaticamente excluído das demais premiações. 

 
3. As frases enviadas ao @Santander_br durante o período do Concurso serão analisadas por 

uma Comissão Julgadora composta por 5 membros do SANTANDER, sendo a decisão desta 

Comissão soberana, irrevogável e irrecorrível. As 5 melhores frases ganharão 01 (um) KIT 

oficial da Ferrari que contém boné, camiseta, chaveiro e mochila. 

4.Os parâmetros que serão utilizados pelos profissionais que efetuarão o julgamento e a 

escolha das melhores frases serão: adequação ao tema, originalidade, criatividade e uso da 

Hashtag #JuntosFerrari. 

 
5. Para ganhar o prêmio mencionado, o participante deve estar seguindo o perfil 
@Santander_br.  
 
Os ganhadores serão divulgados e contatados via Twitter para envio do nome completo, RG, e-
mail e telefone. O prêmio será enviado para qualquer cidade do Brasil por correio. 
 
7. As decisões acerca da administração deste Concurso e seleção dos Participantes são 

definitivas e irrecorríveis. Não caberá qualquer recurso, questionamento e/ou pedido de 

reconsideração quanto à decisão da Comissão Julgadora.  

8. Os prêmios são individuais e intransferíveis. Os prêmios não poderão, sob hipótese alguma, 
ser convertidos em dinheiro, por outro bem/produto, serviço, tampouco transferidos, bem 
como não será permitida, em hipótese alguma, a troca do prêmio conquistado. 
 

9. Os participantes serão excluídos automaticamente do Concurso em caso de fraude ou de 

apresentação de mensagem que não seja de sua autoria, decisão sobre a qual não caberá 

qualquer recurso.  

10. A simples participação neste Concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os 

itens deste Regulamento.  

11. As dúvidas não previstas neste Regulamento deverão ser encaminhadas pelo Twitter: 
@Santander_br, sendo que dessas decisões não será possível a interposição de qualquer 
recurso. 

 



12. Todos os participantes do Concurso, inclusive os vencedores, desde já, cedem e transferem 

para o SANTANDER, as frases de suas autorias e autorizam o uso da propriedade intelectual 

originados e criados em decorrência das participações no Concurso, incluindo, entre outros, e 

não se limitando, aos direitos autorais e conexos sobre as frases. 

 
13. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado, sem 
aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do 
controle do SANTANDER e que comprometa a realização do Concurso de forma a impedir ou 
modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado, como por 
exemplo, problemas de acesso à rede de Internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, 
queda de energia, falhas de software ou hardware, problemas com os servidores ou 
provedores do participante/internauta ou do SANTANDER, problemas no site Twitter, entre 
outros. O SANTANDER envidará os melhores esforços para dar prosseguimento ao Concurso, 
resguardada, no entanto, a possibilidade de cancelamento definitivo na hipótese em que haja 
total impossibilidade no prosseguimento do Concurso. Neste caso, os participantes serão 
avisados por e-mail, ou via “direct message”, não cabendo igualmente qualquer compensação 
ou indenização de qualquer espécie.  
 
14. O SANTANDER não se responsabiliza por eventuais falhas no processo de envio da 
mensagem por culpa do Participante, ou por qualquer falha de conexão ou perda de dados 
decorrentes do acesso do Participante à Internet, inclusive em relação a eventuais bloqueios 
pelo site do “Twitter”. Também nenhuma responsabilidade poderá ser imputada ao 
SANTANDER por eventuais danos a computadores, incluindo seus programas, peças e 
periféricos, referente à participação neste Concurso.  
 
15. Todos os Participantes, incluindo os vencedores, autorizam, desde já, o uso de seus nomes, 
imagens e som de voz em qualquer meio escolhido pelo SANTANDER, para divulgação deste 
concurso ou de outras ações similares, pelo período de até 01 (um) ano a contar da data da 
realização da divulgação do resultado.  
 
16.1. As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação, ou 
de pagamento de qualquer quantia por parte do SANTANDER, a qualquer título.  
 
17. A divulgação deste Concurso poderá ser realizada por meio de Twitter, “banners”, em 
chamadas na “home-page”, através de “site”, cartazes, “flyers”, TV’s, jornais, revistas, 
“outdoor”, mala direta, “e-mail” ou através de qualquer outro meio disponível e necessário nos 
momentos que antecedam a realização do Concurso, ou durante a realização deste. 

 

18. O participante reconhece e aceita expressamente que o SANTANDER não poderá ser 
responsabilizado por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesse Concurso ou da 
eventual aceitação do prêmio. 

 

19. Caso não sejam localizados os vencedores em 5 dias, contados da data da divulgação dos 
vencedores, eles  perderão o direito ao prêmio que será repassado à próxima frase selecionada. 

 

20. Em caso de fraude o participante será automaticamente excluído do Concurso sendo que o 
prêmio será transferido para o próximo participante classificado, atendidas todas as condições 
válidas. 



 
21. A qualquer instante o SANTANDER poderá solicitar documentos comprobatórios dos 
participantes, tais como documento de identidade, sem prejuízo de outros documentos, a fim de 
averiguar o cumprimento das condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

22. O SANTANDER poderá, a seu exclusivo critério, e a qualquer tempo, analisar a veracidade das 
informações prestadas neste Concurso, desclassificando sumariamente aqueles que prestarem 
quaisquer informações falsas, não cabendo aos mesmos qualquer recurso contra referidas 
decisões, podendo, ainda, o SANTANDER adotar contra os mesmos todas as medidas judiciais 
cíveis e criminais pertinentes. 

 

23. O presente concurso foi promovido em observância às determinações legais, não possuindo 
finalidade comercial, com caráter exclusivamente “cultural”, de acordo com o artigo 30 do 
Decreto nº 70.951/72, “não” estando, destarte, sujeito à autorização prévia, nos termos da Lei 
n° 5.768/71, Decreto n° 70.951/72 e Portaria 184/2006. 

 


