
Aspectos Legais da Promoção Online e o uso do Sorteio Fácil 
 
A Promoção Online já permite alcançar um grande publico de participantes, alem de 
possibilitar a realização de estratégias mais inovadoras, com menor custo e maior capacidade 
de métricas. Muitas vezes, ainda se pode usufruir do efeito viral que o ambiente eletrônico 
gera, com o “boca-a-boca virtual”, que não esta mais limitado ao computador, pode expandir-
se para o celular, gerando mobilidade, e levando a Marca para dentro do bolso dos usuários. 
 
No entanto, é fundamental observar os aspectos legais envolvidos, que vão desde a 
necessidade de autorização da Caixa, a observância as normas de privacidade e segurança da 
informação (artigo 5º. Da Constituição Federal, artigos 43, 44 do Código de Defesa do 
Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, ISO/IEC 17799, Sarbanes-Oxley) no 
registro e guarda dos Bancos de Dados, a proteção dos direitos autorais (Lei 9.279/96, Lei 
9.610/98), especialmente no uso de softwares e sistemas eletrônicos, muito comuns em 
hotsites, websites, a questão do spam e do scam, para evitar inclusive fraude eletrônica por 
envio de e-mail falso em nome da marca, entre outros. 
 
É fundamental que o marketing das empresas tenha o apoio para gerar esta expertise, 
proteger os ativos intangíveis que vão da marca aos bancos de dados, gerar diferencial 
competitivo, e principalmente, evitar riscos legais. Senão, uma campanha ou estratégia de 
comunicação eletrônica pode ter efeito inverso, e se transformar numa grande crise de 
imagem para a empresa.  
 
Mesmo um cupom físico quando preenchido depois integra um banco de dados eletrônico. 
Visando atender a estas necessidades, é que foi desenvolvido o sistema de inteligência 
promocional, chamado Sorteio Fácil, que é uma ferramenta de gestão que integra aspectos 
técnicos e operacionais com os aspectos jurídicos exigidos para realização de campanhas e 
ações de comunicação para facilitar especialmente o trabalho de empresas anunciantes e 
agências de propaganda ao elaborar suas estratégias promocionais.  
 
Atualmente quando uma empresa quer realizar uma promoção são necessárias várias etapas 
desde a verificação de qual a melhor mecânica para atender aos objetivos estratégicos de 
comunicação, até mesmo se a ação necessita de um Certificado de Autorização específico, em 
geral, exigido para realização de sorteios, que deve ser obtido junto a entidade reguladora que 
é principalmente à Caixa Econômica Federal.  
 
O que se tem visto é que em muitos casos, por situação de problemas de documentação legal, 
bem como questões relacionadas ao tipo de prêmio, acaba-se não realizando a ação, ou a 
mesma acaba tendo um atraso tão grande que torna inviável sua execução.  A definição do 
prêmio no início do processo de “brainstorm” pode determinar toda a logística jurídica 
necessária para viabilizar a promoção, bem como o tempo de demora para validação da 
mesma. Se a empresa não possui certidões negativas de impostos atualizadas, por exemplo, 
pode ser muito difícil obter autorização para realização de sorteio, mas podem ser pensadas 
outras ações alternativas, permitindo fazer uso de mecânicas mais diferenciadas, inclusive, 
para uso de SMS, bilhetagem de VOIP, Messenger, entre outros.  
 
Através do Sorteio Fácil é possível identificar o melhor modelo que se encaixa a estratégia de 
comunicação da Marca, inclusive, em muitos casos, retirando a necessidade de impressão 
física de cupons, com toda ação ocorrendo digitalmente, através de hotsite, e-mail marketing, 
cupom eletrônico e sorteio online.  É importante a empresa conhecer os diversos tipos de 
modalidades, para melhor encaixar sua estratégia: 
 
Modalidade 1: Sorteio (físico) 
Características: modalidade na qual os cupons (elementos sorteáveis) são acondicionados 
todos em uma única urna de onde são sorteando aleatoriamente o(s) contemplado(s). 
Objetivo: promover a venda de produtos ou serviços. 
Requisito: consumo de produto ou serviço para converter em cupons. 
Exigência: precisa de autorização da Caixa por envolver sorte (álea) e/ou consumo de produto 
ou serviço. 



 
Modalidade 2: Sorteio (eletrônico) 
Características: Modalidade na qual não são gerados cupons físicos para que seja realizado o 
sorteio. Os cupons atribuídos a cada participante são inteiramente digitais. É a ação mais 
recomendada para ocorrer 100% através da Internet, com hotsite, email e resultados 
eletrônicos. 
Objetivo: promover a venda de produtos ou serviços. 
Requisito: consumo de produto ou serviço para converter em cupons 
Exigência: precisa de autorização da Caixa por envolver sorte (álea) e/ou consumo de produto 
ou serviço. 
 
Modalidade 3: Concurso cultural 
Características: É considerado cultural o concurso de caráter exclusivamente artístico, 
desportivo ou recreativo, desde que não haja subordinação a qualquer modalidade de 
álea/sorte ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou dos contemplados à 
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, independe de autorização. Pode ser 
realizado de modo completamente eletrônico ou com apoio de suporte físico. 
Objetivo: promover a imagem e a marca da empresa, sem ter como requisito de participação o 
consumo de produtos ou serviços 
Requisito: normalmente o resultado se dá por ganho de mérito, a melhor frase, o melhor 
texto, a melhor música, o melhor jogador, outros. Pode ter um ou mais ganhadores. 
Exigência: independe de autorização da Caixa. 
 
Modalidade 4: Vale brinde 
Características: vale-brinde é uma modalidade de distribuição gratuita de prêmios, na qual as 
empresas industriais autorizadas colocam o brinde, o objeto, no interior do produto de sua 
fabricação ou dentro do respectivo envoltório, atendendo às normas prescritas de saúde 
pública e de controle de pesos e medidas. Se for impraticável esse modo de atuação, admiti-se 
a utilização de elementos contendo dizeres ou símbolos identificadores do vale-brinde 
correspondente, que pode ser trocado pelo prêmio nos postos de troca.  
Objetivo: promover a venda de produtos ou serviços, promover ações co-branded entre 
marcas, promover a imagem e marca da empresa participante. 
Requisito: O número de vale-brindes a emitir deve corresponder ao número de prêmios a 
distribuir, sendo que o numero de concorrentes é superior ao de premiados (limitado). Nessa 
modalidade, o valor de cada prêmio a distribuir não pode exceder a R$400,00. 
Exigência: precisa de autorização da Caixa e o vale-brinde deve ser emitido na forma da 
Portaria do Ministério da Fazenda n.º 90, de 03/10/2000.  
 
Modalidade 5: Fidelização de clientela 
Características: é uma modalidade na qual a ação ocorre especificamente para o público já 
cliente da marca. Pode ser realizado de modo completamente eletrônico, ou através de suporte 
físico.  
Objetivo: em geral é gerar aumento de consumo do produto ou serviço, cross-selling, up-
selling, relacionamento e fidelização com possibilidade de apoio de parceiros. 
Requisito: que o prêmio esteja associado a uma base de clientes específica, que precisa 
preencher determinado requisito para usufruir do benefício, sendo que tantos os que 
preencherem os requisitos devem ganhar o prêmio (ex: cartão fidelidade, pague 2 e leve 3). 
Exigência: não precisa de autorização 
 
Modalidade 6: Assemelhado a Concurso 
Características: consiste em um concurso baseado em um teste de inteligência, no qual pode 
ocorrer o empate entre os participantes que responderem corretamente ao referido teste. 
Admite-se o desempate, por meio de sorteio, acondicionando todos os cupons que contiverem 
a resposta correta ao teste de inteligência em uma única urna e sorteando aleatoriamente o(s) 
contemplado(s). 
Objetivo: promover a imagem e a marca da empresa, sem ter como requisito de participação o 
consumo de produtos ou serviços. 
Requisito: não precisa de autorização. 
 



Modalidade 7: Diferenciado 
Características: consiste em uma mecânica inovadora, que possui semelhança com a 
combinação de outras modalidades, mas traz diferenciais na forma de participação, nos tipos 
de prêmios, na forma de seleção do ganhador, entre outros. 
Objetivo: promover uma ação diferenciada, que possa agregar valor a imagem e a marca da 
empresa, podendo ou não ter como requisito de participação o consumo de produtos ou 
serviços. 
Requisitos: pode ou não necessitar de registro, dependendo da análise caso a caso. 
Exigência: em alguns casos, como para provedores de internet, ou de e-mail, ou de serviços 
de telecomunicação ou celular, que fica entendido que o próprio meio de participação na ação 
promocional em si gera um requisito de consumo de serviço, o que passa a exigir registro na 
Caixa.  
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