
PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO 
 

 “NATAL BESNI 2021 – ONLINE” 
 

PROCESSO Nº 17377.000000/2021-00 
 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 00.000000/2021 
 
1. EMPRESA PROMOTORA: 
 
1.1. Razão Social: Lojas Belian Modas Ltda  
1.2. Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 206 – 27º Andar – Centro – São Paulo/SP – 01037-

910 
1.3. CNPJ nº. 46.469.748/0001-39 
 
2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO: 
 
2.1. Assemelhado Vale-Brinde 
 
3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 
 
3.1. No estado de São Paulo 
 
4. PERÍODO DA PROMOÇÃO: 
 
4.1. 01/12/2021 a 25/12/2021 
 
5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 
 
5.1. 01/12/2021 a 25/12/2021 
 
6. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
 
6.1. A promoção “Natal Besni 2021 – Online”, doravante designada “PROMOÇÃO” a ser 

realizada pela Lojas Besni, doravante designada “Promotora”, no período de participação 
compreendido entre às 00h00 do dia 01 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 25 de 
dezembro de 2021, ou enquanto durar o estoque de brindes da promoção, é permitida 
somente a pessoa física, residente e domiciliada em território nacional, interessada em 
participar, exceto àquelas previstas no item 9.6, e que cumpram o disposto no presente 
regulamento. 

 
6.2. Para participar da promoção “Natal Besni 2021 – Online”, o cliente que efetuar 

compra a partir de R$ 200,00 (duzentos reais) na mesma compra (carrinho de compra) 
no site das Lojas Besni (www.besni.com.br), no período de 00h00 (horário de Brasília) do 
dia 01 de dezembro de 2021 às 23h59 (horário de Brasília) do dia 25 de dezembro de 
2021, terão direito a 01 (uma) chance. 

 
6.2.1. As compras realizadas a partir de R$ 200,00 (duzentos reais) na mesma compra 

(carrinho de compra) no site das Lojas Besni (www.besni.com.br), cujo 
pagamento seja realizado com o Cartão Besni, terão direito chances em dobro.  

 
6.2.2. A participação da promoção “Natal Besni 2021– Online” será automática após 

o processamento da compra (Processada) e será atrelada ao cadastro/login 
informado e identificado na compra, sendo que após a confirmação do 
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pagamento o participante deverá acessar o www.natalbesni.com.br, efetuar o 
login e consultar sua participação (Chance) se foi ou não contemplado na 
promoção com um dos vale compras.  

 
6.2.3. Em caso de cancelamento da compra (devolução dos produtos por desistência da 

compra) ou troca do produto, o participante será desclassificado e o brinde será 
destinado a outro participante que tenha atendido as regras do presente 
regulamento. 

 
6.3. Não serão permitidas a somatória de notas fiscais/compras separadas, ou seja, para 

participar da promoção será valido apenas o valor total da compra/carrinho de compra 
contendo pelo menos R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que os valores residuais serão 
descartados e não poderão ser somados a outra compra futura. O valor do frete será 
válido e somado ao valor dos produtos do carrinho de compras do site. 

 
6.3.1. Ficam os participantes, cientes, desde já, que a participação na promoção é 

individualizada, e não poderá, em hipótese alguma, transferir e/ou dividir com 
outro participante qualquer valor residual, independentemente do grau de 
parentesco e/ou amizade. Da mesma forma, não será admitida, por força de 
legislação fiscal, “divisão de valores de notas fiscais” entre participantes no ato 
da compra. 

 
6.3.2. A título explicativo:  

 

Descrição da Compra no site das Lojas Besni  Quantidade de 
Participações 

Compras no valor de R$ 150,00 00 Chances  

02 compras no valor de R$ 100,00 cada totalizando R$ 200,00, 
porem em compras separadas 00 Chances 

Compras no valor de R$ 200,00 01 Chance 
Compras no valor de R$ 400,00 01 Chance 
Compras no valor de R$ 200,00 ou mais pagas com o Cartão Besni 02 Chances 
02 compras no valor de R$ 200,00 cada totalizando R$ 400,00 02 Chances 
E assim sucessivamente... 
 
6.4. A participação na promoção “Natal Besni 2021 - Online” será limitada a até 02 (duas) 

chances por nota fiscal, de acordo com as regras previstas no presente regulamento. 
 

6.5. Os participantes da promoção concorrerão aos vale-compras, indicados no item 7.1 
deste regulamento, sendo que será contemplado o 1º cliente que “raspar” 
eletronicamente a cartela da promoção, conforme o presente regulamento a partir da 
data e horário de contemplação pré-determinado pela empresa promotora conforme 
planilha sigilosa enviada ao Ministério da Economia e anexada ao Regulamento. 

 
6.5.1. Para efeito de participação na promoção será contabilizado a data e horário em 

que o cliente abrir o link da cartela eletrônica da promoção no sistema, ou seja, 
será considerada a data, hora, minutos e segundos em que o cliente abrir o link 
da cartela e/ou clicar no botão “Raspar próxima cartela” (ou similar). Caso não 
haja acesso contemplado no horário exato definido em sigilo com junto à 
SECAP/ME, será considerado contemplado a 1ª ativação realizada após o horário 
definido através de hora, minuto e segundo. 
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6.5.2. Em caso de contemplação com o vale compras, o participante receberá o crédito 
do respectivo do vale compras em seu login/CPF no site www.besni.com.br para 
ser utilizado em seu próxima compra no site, sendo que o vale compras de 
deverá ser utilizado de forma integral. 

 
6.6. Durante o período da promoção estão previstos a participação de aproximadamente 

10.000 (dez mil) de participações, sendo que serão distribuídos durante toda a 
promoção 3.250 (três mil e duzentos e cinquenta) prêmios, sendo que a proporção será 
de 1/3 

 
7. BRINDES: 
 
7.1. Serão distribuídos 3.250 (três mil e duzentos e cinquenta) brindes no período de 01 de 

dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2021 ou enquanto durar os estoques. 

Quantidade Descrição do brinde Valor 
unitário 

2.500 01 (um) Vale compras Besni no valor de R$ 20,00, sem função de 
saque, para ser utilizado exclusivamente na loja online Besni. R$ 20,00 

500 01 (um) Vale compras Besni no valor de R$ 50,00, sem função de 
saque, para ser utilizado exclusivamente na loja online Besni. R$ 50,00 

250 01 (um) Vale compras Besni no valor de R$ 100,00, sem função 
de saque, para ser utilizado exclusivamente na loja online Besni. R$ 100,00 

 
8. PREMIAÇÃO TOTAL: 
 

Quantidade total de brindes Valor total da promoção 
3.250 R$ 100.000,00 

 
9. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:  

 
9.1. Não terão validade compras que não preencherem as condições básicas previstas neste 

regulamento e que impossibilitarem a verificação de sua autenticidade valendo apenas as 
cartelas promocionais originais impressas pela Promotora. 

 
9.2. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção em caso de 

suspeita de fraude, de não preenchimento dos requisitos previamente determinados e/ou 
cupons que não apresentarem dados suficientes para a identificação e localização do 
participante e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas ou 
equivocadas, de acordo com as regras do regulamento da promoção.  

 
9.3. Todo participante que venha a infringir as regras deste Regulamento, bem como utilizar 

de fraude ou ardil, será automaticamente excluído da promoção, sem prejuízo da sua 
responsabilidade civil e criminal.  

 
9.4. As tentativas de fraudes, tais como, mas não limitadas, ao uso de documentos falsos 

praticadas pelos consumidores participantes, se identificadas, implicarão no não 
recebimento e/ou cancelamento da compra, sem prejuízo da responsabilidade advinda de 
processo administrativo, cível ou penal cabível em razão dos atos praticados. 

 
9.5. Os indícios de fraude e/ou as fraudes comprovadamente identificadas pelas Empresas 

mandatária e promoventes que praticadas ou incentivadas pelos consumidores 
participantes ou terceiros interessados na Promoção, que mantenham ou não vínculo 
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com os consumidores participantes, se identificadas pelas Empresas mandatária e 
promoventes, implicarão no imediato cancelamento do cadastro e do cupom fiscal e 
perderão o direito a participação nesta Promoção em decorrência do prejuízo da regular 
execução desta promoção e aos consumidores participantes que cumpram todos os 
requisitos deste Regulamento, sem prejuízo de serem responsabilizados cível e 
penalmente pelos atos praticados. 

 
9.6. Não poderão participar da promoção os funcionários das lojas Besni, funcionários das 

empresas terceirizadas que prestam serviços as lojas Besni, bem como funcionários das 
empresas diretamente envolvidas com esta promoção. Aqueles que infringirem o aqui 
disposto poderão ser acionados, judicial ou extrajudicialmente, pelo promotor da 
campanha. 
 

10. ENTREGA DOS PRÊMIOS:   
 
10.1. O participante receberá o crédito do respectivo do vale compras em seu login/CPF no site 

www.besni.com.br em até 30 (trinta) dias para ser utilizado em seu próxima compra no 
site, sendo que o vale compras de deverá ser utilizado de forma integral e terá validade 
de até 180 (cento e oitenta) dias após a data de término da promoção.  
 

10.2. O respectivo brinde será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o 
contemplado. 

 
10.3. Nos termos da legislação em vigor, não será permitida a conversão do prêmio em 

dinheiro ou, ainda, a sua substituição por outro, bem como a transferência do prêmio à 
terceiro, que não o contemplado, em data anterior à sua efetiva entrega e integralização 
ao patrimônio deste. 

 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
11.1. O Regulamento da promoção será disponibilizado nas lojas participantes da promoção. 
 
11.2. O Cliente participante, autoriza e declara seu expresso consentimento quanto ao uso de 

seus dados pessoais coletados para fins dessa campanha e, ainda, a sua utilização para 
fins de recebimento de informes sobre campanhas promocionais, envio de ofertas e 
demais campanhas da promovente. Os Participantes reservam-se o direito de revogar 
esta autorização a qualquer momento mediante pedido escrito direcionado à Promovente, 
para o e-mail dpo@lojasbesni.com.br ou pelo endereço físico indicado no item 1.2.2 
deste Regulamento. 

 
11.3. O Participante também concorda expressamente que seus dados poderão ser 

compartilhados com empresas terceirizadas envolvidas com a presente promoção. Tais 
empresas somente terão acesso aos dados na medida da necessidade do bom 
funcionamento da aplicação, para criação, aperfeiçoamento, modificação, atualização, 
segurança e, enfim, tudo que for necessário para a boa infraestrutura – ou até mesmo 
para o fornecimento desta – das aplicações de internet vinculadas à promoção comercial. 
Além disso, o Participante expressamente consente com o compartilhamento de seus 
dados com empresas terceirizadas contratadas para a finalidade de serviços de 
comunicação (como envio de e-mails, SMS e outras mídias) com os Participantes, para 
envio de informes sobre campanhas promocionais, envio de ofertas e demais campanhas 
da Promovente. 
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11.4. Assim, os dados serão compartilhados apenas com as empresas contratadas pela 
Promotora, tais como: empresas responsáveis pelo sistema do banco de dados e por 
gerar os números da sorte, pela contabilidade, pela auditoria, pela autorização e 
prestação de contas da promoção junto à SECAP/ME, pela assessoria jurídica, pela 
entrega dos prêmios, todas com a finalidade exclusiva de executar e operacionalizar a 
presente promoção. Os dados também serão compartilhados com a SECAP/ME, órgão 
público responsável pela autorização, regulação e fiscalização das promoções 
comerciais, em atenção à legislação que rege o tema.  

 
11.5. A participação na presente Promoção caracteriza, por si, a aceitação por parte dos 

consumidores participantes de todos os termos e condições estabelecidas no 
Regulamento. 

 
11.6. As dúvidas, omissões ou controvérsias oriundas da presente Promoção serão, 

preliminarmente, dirimidas por uma comissão composta por 03 (três) representantes das 
Empresas Promotoras. Na eventualidade de não se atingir um consenso após a atuação 
da comissão, a questão deverá, então, ser submetida à apreciação da SECAP/ME. No 
silêncio injustificado das Empresas Promotoras, bem como em razão de decisão 
insatisfatória que esta vier a adotar quanto a eventuais solicitações de esclarecimentos 
que lhe forem apresentadas, poderão os consumidores participantes da Promoção, 
apresentar suas reclamações fundamentadas ao Procon local e/ou aos órgãos públicos 
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.   

 
11.7. Findo o prazo da Promoção e/ou esgotado os brindes da promoção, qualquer 

compra/pagamento efetuado pelo consumidor, mesmo que atenda aos demais requisitos 
deste Regulamento, não ensejará ao mesmo o recebimento de qualquer brinde, dinheiro, 
troca por outro produto ou devolução do dinheiro gasto com os Produtos Participantes ou 
reembolso de qualquer outra despesa aqui não prevista. 

 
11.8. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer 

questões referentes ao Regulamento da presente Promoção. 
 
11.9. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 5.768/71, regulamentada 

pelo Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o Certificado de 
Autorização SECAP nº. 00.000000/2021 expedido pelo Ministério da Economia. 

 
11.10. Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da 

Promoção Comercial', no endereço https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número 
do Certificado de Autorização. 

 
São Paulo, 17 de Outubro de 2021 

 
 

Newton Cosi 
Procurador 

e-mail: newtoncosi@newcopromocoes.com.br 
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