REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
BETSSON FC
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 04.011225/2020
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S/A
Endereço: BRIGADEIRO FARIA LIMA Número: 1811 Complemento: ANDAR 9
JARDIM PAULISTANO Município: SAO PAULO UF: SP CEP:01452-001
CNPJ/MF nº: 17.385.948/0001-05

CONJ 919 Bairro:

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
09/02/2021 a 07/01/2022
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
09/02/2021 a 31/12/2021
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1-A Empresa SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A promove a Promoção Comercial “BETSSON FC”,
na modalidade assemelhada a sorteio, com abrangência em todo o território nacional, aberta a todos os
consumidores, pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos de idade, residentes e domiciliados no território
nacional, e que adquiram as Funcionalidades Exclusivas da campanha de entretenimento, ofertado por essa
mesma promotora requerente (SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A ), disponibilizada na plataforma
própria da Mandatária, no período de participação estabelecido e que preencham os requisitos definidos neste
Regulamento.
6.2.O “BETSSON FC” traduz-se em um jogo de habilidades, com objetivo de entretenimento e lazer de seu
respectivo usufrutuário, o qual poderá adquirir o acesso (i) gratuito para concorrer a 20% (vinte por cento) da
premiação ofertada (item 7.1. participação gratuita) e, (ii) oneroso para concorrer a 80% (oitenta por cento) de toda
a premiação ofertada (item 7.2. participação onerosa), do plano objeto de autorização apartada, na modalidade
“Concurso”, que ocorrerá concomitantemente à presente campanha promocional, que tem por objetivo fomentar a
atratividade do acesso à plataforma disponível no site da SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A,
promomotora da presente campanha e participar do “BETSSON FC” , bem como a contratação da versão do jogo
de entretenimento “BETSSON FC PREMIUM”, ofertado de forma onerosa, que proporciona acesso a
funcionalidades superiores por oferecer newsletter (boletim de notícias) por e-mail, contendo análise de
desempenho detalhadas dos jogadores e exame da rodada.
6.3.O participante do BETSSON FC PREMIUM (versão onerosa) terá acesso exclusivo a dados e conteúdo,
incluindo, mas não limitando, a informações dos atletas mais escalados, com suas respectivas pontuações
recebidas. Receberá ainda “Notificações Exclusivas”, por intermédio das quais receberão, em primeira mão, via email, informações com atualizações dos jogos em tempo real (no momento que estão acontecendo), como também,
concorrerão a premiações mais vantajosas.
6.4.As condições de acesso e funcionalidades gerais dos produtos BETSSON FC e “BETSSON FC PREMIUM”
encontram-se disponíveis o site da Mandatária (www.betsson.com.br), e farão parte de todas as instruções e regras
de pontuação ali contidas.
6.5.Todos os consumidores que acessarem o site da empresa promotora da presente campanha e participarem de,
no mínimo, 10 (dez) torneios do “BETSSON FC”, disponibilizado de forma totalmente
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gratuita, estará automaticamente concorrendo ao prêmio final, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ofertado
na presente campanha que ocorrerá concomitantemente à campanha promocional “BETSSON FC” realizada na
modalidade Concurso, mencionada nos itens 6.1. e 6.2.
6.6.O consumidor participante que acessar o site da empresa e se cadastrar para participar do campanha
promocional “BETSSON FC” de forma totalmente gratuito deverá se inscrever , no mínimo, em 10 (dez) torneios,
durante o período de participação para ter direito de receber 01 (um) “número da sorte”, composto de série
numerosa, com o qual concorrerá ao prêmio final ofertado.
6.7. Já o consumidor participante que acessar o site da empresa, se cadastrar e participar de no mínimo, 03 (três)
torneios disponibilizados de forma onerosa receberá 02 (dois) “números da sorte”, composto de série numerosa,
com os quais concorrerão ao prêmio final ofertado.
6.8.Não havendo ganhadores dos prêmios ofertados em algum dos campeonatos pré-estabelecidos, estes serão
acrescentados ao prêmio do sorteio final do dia 07 de janeiro de 2022, com base no sorteio da Loteria Federal do
dia 05 de janeiro de 2022, cujos prêmios serão distribuídos na sequência, a partir do número da sorte ganhador do
prêmio principal.
6.9.Os consumidores participantes receberão os números da sorte por um canal de comunicação (e-mail ou sms,
por exemplo). Todos os números da sorte gerados serão disponibilizados no site Mandatária, www.betsson.com.br,
e enviados aos seus respectivos proprietários após o término do período de participação e antes da extração da
Loteria Federal estabelecido previamente (05/01/2022).

7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:
100
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000
9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 07/01/2022 16:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/02/2021 08:00 a 31/12/2021 23:00
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 05/01/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Brigadeiro Faria Lima NÚMERO: 1811 COMPLEMENTO: , 9º andar, Cj. 919
BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01452-001
LOCAL DA APURAÇÃO: SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A
PRÊMIOS
Quantidade

1

Descrição

01 (UM) Cartão pré pago sem a
função saque (Terá somente um
ganhador).

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

100.000,00

100.000,00

0

99

1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

1

100.000,00

11 - FORMA DE APURAÇÃO:
11.1. Forma de apuração para o sorteio final do dia 07/01/2022 - (condicionado ao primeiro sorteio da Loteria Federal do ano de
2022).
11.2.Regra de formação dos Elementos Sorteáveis
(Elemento Sorteável): Serão gerados 100.000 (cem mil) Elementos sorteáveis de 0 a 99.999, por série, quantidade de Séries
100.
11.3.A definição da série participante se dará a partir dos prêmios da Extração da Loteria Federal do dia 05/01/2022 - primeiro
sorteio da Loteria Federal do ano de 2022, (caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data prevista, por
qualquer motivo, será considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a data da Extração da Loteria
Federal subsequente), lidos de cima para baixo, por meio da combinação das dezenas simples do primeiro ao segundo prêmio.
11.4. A definição do elemento sorteável se dará a partir dos prêmios da Extração da Loteria Federal do dia
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05/01/2022, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio, conforme
exemplo a seguir:
Exemplo da Extração da Loteria Federal do Brasil:
1° Prêmio 1 6 3 3 5
2° Prêmio 1 8 2 9 2
3° Prêmio 9 2 7 4 1
4° Prêmio 7 0 6 8 0
5º Prêmio 5 1 3 3 3
Exemplo de número da sorte: 39.52103 (39 equivale à série e 52103 ao número de ordem (elemento sorteável).
11.5. A aferição do ganhador se dará no dia 07/01/2022 às 16h, logo após o encerramento do sorteio oficial da Loteria Federal,
realizado pela Caixa Econômica Federal.
Regra de Apuração dos Contemplados:
Aproximação: No caso de não ter sido distribuído o “Número da Sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, darse-á a entrega do(s) prêmio(s), alternadamente ao “Elemento Sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma série, ou, na
falta deste, ao imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento Sorteável” distribuído
mais próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial inicial ou final,
buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente. Caso não tenha sido distribuído nenhum
“Elemento Sorteável” na série apurada, deve-se repetir o procedimento descrito no parágrafo anterior para todas as séries que
compõem a apuração, alternadamente para a série imediatamente superior, ou, na falta desta, para a imediatamente inferior. No
caso de se alcançar a série inicial ou final, buscar-se-á apenas as imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.
Distribuição do número da sorte: A geração e distribuição dos números da sorte devem ser feitas de forma aleatória.
12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
12.1.Está vedada a participação de pessoas jurídicas e pessoas físicas e empregados das unidades de negócio da empresa
mandatária se suas coligadas e das demais empresas diretamente envolvidas na Promoção e/ou na sua premiação.
12.2.Com o objetivo de cumprir o exposto neste item, caso o vencedor seja qualquer pessoa compreendida neste grupo de
impedidos, a participação do respectivo vencedor será considerada inválida e excluída desta Promoção; e em seu lugar, será
considerado o próximo classificado. Em caso de fraude comprovada, poderá, ainda, ser acionado judicial ou extrajudicialmente o
responsável, bem como responder por crime de falsidade ideológica ou documental.
13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O ganhador será avisado desta condição, no prazo de até 8(oito) dias úteis, por ligação telefônica, e-mail ou outro meio de
comunicação a ser escolhido pela empresa Promotora, e no site da Mandatária: www.betsson.com.br.
Os números da sorte contemplados serão divulgados juntamente com os nomes no site da Mandatária, por até um ano.
14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
14.1.Quando da entrega do prêmio ao contemplado, obriga-se esse a apresentar documentação pessoal válida, comprobatória
de sua identificação, com fotografia e CPF, bem como a dar quitação do recebimento do prêmio, assinando nesse ato o
competente Termo de Quitação e Entrega de Prêmio, devendo ainda fornecer cópias de seus documentos pessoais, no caso do
prêmio ser de valor superior a R$10.000,00 (dez mil reais).
14.2.O prêmio será entregue pela Promotora ao contemplado, livre de desembaraçados de qualquer ônus, em até 30 (trinta)
dias contados da data da apuração ou sorteio, conforme estabelece o artigo 49 da Portaria MF no 41/2008. Contudo, será
observado os prazos legais previstos na legislação para a caducidade dos prêmios, nos moldes do artigo 6º do Decreto no
70.951/1972.
14.3.Conforme já observado anteriormente, é obrigatório aos participantes desta promoção que informem dados pessoais
válidos e atualizados como número de telefone, nome, endereço e e-mail, se houver, haja vista que esses dados serão
utilizados para identificação e localização dos ganhadores desta promoção e consequente entrega dos prêmios.
14.4.Assim sendo, a Requerente/Mandatária não poderá ser responsabilizada quando, em razão do fornecimento de dados
incompletos ou incorretos, ficarem impossibilitadas de realizarem a entrega dos prêmios.
14.5.O prêmio é pessoal e intransferível, não se responsabilizando a Promotora por eventuais restrições que o contemplado
possa ter para usufruí-lo. Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por nenhum outro nem mesmo por dinheiro.
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1.A promoção poderá ser divulgada por cartazes, rádio, folhetos, displays, internet, em especial no site da Mandatária:
www.betsson.com.br, como também, por outros meios de mídia e comunicação, a critério da Promotora.
15.2.O contemplado autoriza a empresa Promotora a utilizar seu nome, imagem e som de voz, gratuitamente, em caráter
irrevogável, irretratável e universal, pelo prazo de 1 (um) ano contado da data de encerramento da promoção,
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para divulgação da presente promoção, em todos os meios de comunicação, incluindo, mas sem se limitar, a televisão, jornal,
revista, mídia exterior, internet, redes sociais, entre outros, não significando, implicando ou resultando em nenhuma
obrigação de divulgação nem de pagamento, nos moldes do que preconiza os comandos contidos no Inciso XXV do Anexo III
da Portaria MF no 41, de 2008.
15.3.O banco de dados cadastrais desta Promoção é de inteira responsabilidade da promotora da campanha, a qual assume o
compromisso de proteger os dados pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais informações,
garantindo que, não serão compartilhados com terceiro a qualquer título, em conformidade com a Lei nº 13.709, de 2018,
ressalvada a previsão legal concernente ao fiel cumprimento da execução desta campanha.
15.4.Ficam cientes todos os participantes da presente Promoção Comercial, que sua participação na promoção implica na
aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste Plano de Operação/Regulamento.
15.5.O regulamento da Promoção está registrado na Secap, e estará disponível no site da Mandatária: www.betsson.com.br e
nos materiais de divulgação.
15.6.Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas ou outros imprevistos que estejam fora do controle da Promotora e
que comprometam a integridade da promoção, estes serão submetidos ao Órgão Autorizador, visando sua solução e/ou a
aprovação de eventuais modificações, desde que permitidas na legislação; sendo estas modificações, se consumadas,
divulgadas aos participantes.
15.7.Após o término do período de participação e antes da extração da Loteria Federal estabelecido previamente (05/01/2022),
será encaminhada à Secap a lista de participantes contendo nomes e números da sorte distribuídos, por meio de arquivo no
formato .csv, sendo que cada arquivo poderá conter até 15MB.
15.8. Como participar:
A configuração funciona a partir da seleção de uma equipe com um total de 11 jogadores dentro de um orçamento proposto. Um
capitão e um vice capitão precisam ser escolhidos.
Há também o formato de torneio perseguição, que dependendo da sua configuração, o usuário deve escalar entre 5 e 6
jogadores.
Quando a partida está em andamento, o usuário acumula mais ou menos pontos a partir dos esforços dos jogadores em campo.
Cartão amarelo e gols contra são pontos negativos, enquanto gols e assistências valem por pontos positivos. O jogador que
coletar mais pontos em seu time de fantasia durante o torneio é designado como vencedor.
Um torneio pode durar uma única semana de jogo ou várias semanas de jogo, de acordo com os campeonatos disponibilizados
na plataforma. Como exemplo, uma temporada na Premier League composta por 38 semanas de jogo acontecerá de agosto a
maio. Uma semana de jogo consiste em 10 partidas, incluindo todas as 20 equipes da Premier League. O formato de torneio
perseguição é disponibilizado, normalmente, quando a rodada é composta por 1 à 3 jogos (uma semifinal ou final de
campeonato, por exemplo). A escolha pelo formato do torneio que será disponibilizado é inteiramente da mandatária. O usuário
pode escolher entre os torneios programados a cada rodada.
Regras do jogo:
O sistema do “BETSSON FC” e “BETSSON FC PREMIUM” recebem pontos para os participantes continuamente ao vivo de
nosso provedor de estatísticas interno, durante e após cada evento esportivo. Os pontos são dados com base no desempenho
do jogador em campo, o que pode gerar valor positivo e negativo.
Tomando por exemplo as regras do futebol, com base nos eventos de uma partida real, os 11 jogadores receberão pontos, cujas
regras serão estabelecidas previamente no “Termo de Uso” do evento de entretenimento ( BETSSON FC e BETSSON FC
PREMIUM) e disponibilizadas no site de acesso: www.betsson.com.br., conforme a seguir:
AçãoPontos
O jogador participa de ao menos 1 segundo da partida1 Ponto
O jogador participa de 60 minutos ou mais da partida+1 Ponto
O meio-campista ou atacante joga a partida completa (1)+1 Ponto
Defesa do goleiro0,5 Ponto
Jogador de defesa (incluindo goleiro) não sofre gol no jogo (6)4 Pontos
Meio-campista do time que não sofre gol (6)+1 Ponto
Goleiro marca um gol8 Pontos
Defensor marca um gol6 Pontos
Meio-campista marca um gol5 Pontos
Atacante marca um gol4 Pontos
Assistência ou Assistência de Fantasia (2)3 Pontos
Gol contra-2 Pontos
Cometer um pênalti-2 Pontos
Cometer uma falta que acaba em gol direto-2 Pontos
Pênalti perdido (5)-2 Pontos
Goleiro defende um pênalti (3)5 Pontos
Cartão Amarelo (7)-1 Ponto
Cartão Vermelho (7)-3 Pontos
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O time do jogador ganha durante o período em que ele está em campo (4)+1 Ponto
O time do jogador perde durante o período em que ele está em campo (4)-1 Ponto
Jogadores de defesa (incluindo goleiro) sofrem 2 gols-1 Ponto
(1) Para obter pontos por jogar uma partida completa, o jogador deve jogar 90 minutos mais o tempo de acréscimo;
(2) Assistências são assistências oficiais da associação de futebol. Assistências de fantasia são dadas em vários casos, como;
•O jogador recebe uma falta ou pênalti e seu companheiro de equipe marca diretamente na bola parada.
•O jogador chuta na trave, no goleiro ou em um jogador adversário, e seu companheiro de equipe marca no rebote.
•O jogador provoca um gol contra do adversário.
(3) Defesa de pênalti do goleiro significa que ele realmente defende o pênalti. Se o adversário erra o alvo, bate na trave sem que
o goleiro toque na bola, não é classificada como uma defesa de pênalti.
(4) Começando no momento em que seu jogador entra em campo e terminando quando ele sai de campo; o resultado neste
período decide se ele “ganhou”, “perdeu” ou “empatou”.
(5) Um pênalti perdido é qualquer pênalti que não resulte em gol direto da marca de pênalti.
(6) Para que um jogador consiga pontos por não sofrer gols, ele precisa jogar pelo menos 60 minutos (e não sofrer um gol
enquanto estiver em campo).
(7) Daremos pontos pelos cartões amarelos / vermelhos aos jogadores, independentemente de eles estarem em campo ou no
banco no momento do incidente, pois podem impactar no resultado da partida. Se tal evento acontecer após o término do tempo
normal + tempo de acréscimo, os pontos não serão concedidos, porque o incidente não pode afetar o resultado da partida. Se o
árbitro apitar, sinalizando que acabou, não serão dados mais pontos pelos cartões.
As pontuações sequenciais serão sempre somatórias.
As regras de pontuação aplicada serão iguais para todas as rodadas (torneios) em todas as ligas. As regras do jogo podem
variar de acordo com o tipo do torneio (normal ou perseguição).
A participação onerosa será por rodada (campeonatos), concernente a sua respectiva liga.
A especificação do sistema de jogo deve detalhar as alterações feitas pelo participante nos parâmetros ou nas regras do jogo.
15.9. Ressalta-se que serão utilizadas as rodadas dos seguintes eventos esportivos:
- Premier League 2020/2021 - rodadas 25 a 38;
- Premier League 2021/2022 - rodadas 01 a 20.
- Champions League 2020/2021 - rodadas 01 a 07;
- Champions League 2021/2022 - 08 a 13.
- Copa Libertadores 2021 - rodadas - 01 a 19;
- Campeonato Brasileiro Série “B” 2021 - rodadas 01 a 38;
- Campeonato Brasileiro Série “A” 2021 - rodadas 01 a 38;
- Copa América 2021 – rodadas 01 a 08.
15.10. A participação onerosa será por rodada (campeonatos), concernente a sua respectiva liga.
15.11.Fica desde já, eleito o foro da comarca do participante para dirimir quaisquer questões, inerentes à presente Promoção
Comercial.

16 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;
É vedada a apuração por meio eletrônico;
Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados
Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;
Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de
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dezembro de 1971;
A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;
A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;
O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;
Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.
Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.
A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Chefe de Divisão, em
02/02/2021 às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador LFP.ROW.VMH
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