
CONCURSO DE ENGAJAMENTO GRUPOS CARREFOUR BRASIL E BIG 

 

REGULAMENTO 

 

Este regulamento tem validade exclusiva para o concurso “Melhores e Maiores na foto!” que 

será promovido pelas empresas Grupo Carrefour Brasil e Grupo BIG Brasil no período de 

08/06/2022 a 08/07/2022, prorrogado até 31/07/2022. 

 

1. ASPECTOS DA CAMPANHA 

 

1.1. Os Grupos Carrefour Brasil e BIG vão promover, entre os dias 08/06/2022 a 08/07/2022 
com prorrogação para 31/07/2022, uma ação de engajamento, denominada “Melhores 
e Maiores na foto!”, atrelada a Campanha de IntegrAção, cujo objetivo é premiar 120 
grupos, compostos de três até cinco colaboradores de todas as unidades dos dois 
grupos, podendo premiar até 600 colaboradores(as). A dinâmica é baseada na 
reprodução das ilustrações da Campanha de IntegrAção através de fotos postadas nas 
redes sociais com a hashtag #JuntosCarrefour. 

 
1.2. Os(as) colaboradores(as) premiados(as) serão contemplados(as) com os seguintes 
prêmios:  
 
R$100,00 (em reais) através do Cartão Presente Carrefour, por integrante dos grupos 
selecionados, ou seja, grupos de 5 pessoas recebem R$500,00 (quinhentos reais), grupos de 4 
pessoas recebem R$400,00 (quatrocentos reais) e assim por diante. Ao todo, a premiação total 
da campanha pode chegar em R$60.000,00 (sessenta mil reais).  
 
1.3. Para participar do concurso, os(as) colaboradores(as) deverão seguir as condições 
previstas no item 3. 
 
1.4. Poderão participar desta campanha todos(as) os(as) colaboradores(as) dos negócios 
que compõem os Grupos Carrefour Brasil e BIG. 
  
1.4.1. Entende-se por colaborador(as) a pessoa que possua vínculo empregatício direto, com 

as marcas e negócios dos Grupos Carrefour Brasil e BIG. Não participam do concurso 

colaboradores(as) do Super Nosso, terceiros, prestadores de serviço e temporários. 

 

2. CRONOGRAMA 

 

2.1. A vigência deste concurso seguirá as datas relacionadas na tabela abaixo: 

 

DATA ATIVIDADE 

08/06/2022 Início divulgação e envio dos conteúdos. 

08/07/2022 Fim do recebimento e postagem das fotos. 

09/07/2022 a 31/07/2022 Prorrogação  

01/07/2022 a 15/08/2022 Apuração e divulgação dos ganhadores 



31/08/2022 Prazo limite para recebimento do prêmio 

 

 

2.2. Não serão aceitas participações realizadas fora do cronograma estipulado neste 

regulamento. 

 

3. REGRAS DA CAMPANHA 

3.1. O objetivo do concurso é contemplar os(as) colaboradores(as) que mais se aproximaram 

da reprodução das ilustrações da Campanha de IntegrAção, levando em consideração os 

seguintes critérios: 

1. Fidelidade a ilustração (foto parecida com a ilustração através de poses, feições, 

objetos, etc.); 

2. Criatividade na aplicação do mote (Criar uma legenda que traga a personalidade 

dos grupos atrelada com a campanha de IntegrAção); 

3. Produção da foto (Nitidez, cenário, composição como um todo);  

3.2. A campanha premiará 120 grupos de até cinco participantes, com divisões por região:  

CENTRO OESTE – NORTE (RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, MS, MT, GO, DF) – 11 grupos 

NORDESTE 1 (MA, PI, CE, RN, PB, PE) – 16 grupos 

NORDESTE 2 (AL, SE, BA) – 13 grupos 

SUDESTE 1 (SP) – 47 grupos 

SUDESTE 2 (MG, PR, RJ) – 17 grupos 

SUDESTE – SUL (ES, SC, RS) – 16 grupos 

*As divisões das regiões são proporcionais, levando em consideração a quantidade de unidades 

nas localidades. 

3.3. A apuração dos(as) ganhadores(as) será feita através da avaliação do comitê da 

Campanha de IntegrAção, observados os critérios definidos no item 04 deste regulamento. 

3.3.1. Comitê composto pelas áreas de Comunicação Corporativa e Cultura do Grupo 

Carrefour Brasil.  

3.3.2. Membros do comitê não participam do concurso. 

 

3.3.2. O resultado será divulgado por intermédio dos canais de comunicação dos Grupos 

Carrefour Brasil e BIG. 

4. REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.  A pontuação dos grupos seguirá a dinâmica abaixo: 

 



A Montar um grupo e reproduzir alguma das ilustrações da 

Campanha de IntegrAção através de fotos considerando os 

critérios 

B Postar no Instagram a foto reproduzida junto com a  

ilustração original num único post, com legenda atrelada a 

campanha e a hashtag #JuntosCarrefour 

C Tirar um print da postagem e enviar para o formulário 

https://forms.gle/ERoZ8JgjVu1hxphA6 junto com os demais 

dados do grupo.  

4.2. CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO: 

4.2.1.1. No item “a” Os(as) colaboradores(as) deverão montar grupos de três até cinco 

colaboradores(as) e escolher uma das ilustrações da Campanha de IntegrAção para 

reproduzir considerando os critérios mencionados no item 3 deste regulamento. 

4.2.1.2. No item “b”: A foto reproduzida, junto com a ilustração da Campanha de IntegrAção 

escolhida, deverão ser postadas no feed de alguma rede social de um integrante do 

grupo em um único post, com a hashtag           #JuntosCarrefour. 

4.2.1.3. No item “c”: O(a) participante proprietário(a) da rede social que foi postado deverá 

printar, tanto a foto, quando a ilustração e enviar para o formulario: 

https://forms.gle/ERoZ8JgjVu1hxphA6 junto com os demais dados dos participantes do 

grupo como nome, DRT e outras informações. 

4.2.1.4. É permitida apenas uma inscrição por grupo e/ou por pessoa. Ou seja, não é possível 

participar de mais de um grupo ou com mais de uma foto. 

4.3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

4.3.1. Serão selecionados os grupos que fizerem a reprodução mais fiel da ilustração da 

Campanha de IntegrAção, considerando os critérios abaixo, que serão avaliados pelo comitê. 

1. Fidelidade a ilustração (foto parecida com a ilustração através de poses, 

feições, objetos, etc.); 

2. Criatividade na aplicação do mote (Criar uma legenda que traga a 

personalidade dos grupos atrelada com a campanha de IntegrAção); 

3. Produção da foto (Nitidez, cenário, composição como um todo);  

4.3.2. O ponto mais importante para participação dos grupos é o envio da foto e da ilustração e 

das informações do grupo no formulário: https://forms.gle/ERoZ8JgjVu1hxphA6 

4.4. CRITÉRIOS PARA NÃO PONTUAÇÃO 

4.4.1. Publicações no Instagram seguindo os critérios, porém não sendo cadastrados no 

formulário, não participam da avaliação do comitê, sendo assim não participam da 

campanha. 

4.4.2. Publicações que foram cadastradas no formulário que não seguirem os critérios, 

serão desclassificadas.    

https://forms.gle/ERoZ8JgjVu1hxphA6
https://forms.gle/ERoZ8JgjVu1hxphA6
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4.4.3. A postagem sem a aplicação da hashtag correta #JuntosCarrefour. serão 

desclassificadas. 

4.4.4. Não serão aceitas hashtags escritas de maneira incorretas, com caracteres ou emojis 

anteriores ou posteriores.  

4.4.5. As publicações com a hashtag #JuntosCarrefour com fotos desconexas, ou seja, que não 

refletem nenhuma das ilustrações da Campanha de IntegrAção, serão desclassificadas. 

4.4.6. O cadastramento das informações no formulário com campos incompletos serão 

desclassificados. 

4.4.7. Colaboradores(as) que participarem de mais grupos indicados no formulário ou 

grupos que cadastrarem no formulário mais de uma foto serão desclassificados. 

4.4.8. Grupos com menos de três ou mais de seis participantes serão desclassificados. 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

5.1. Os(as) participantes, desde já, concordam que os Grupos Carrefour Brasil e BIG  ficam 

autorizados a utilizar os nomes dos(as) premiados(as), imagem e voz na divulgação deste 

concurso, em todo e qualquer meio de comunicação e divulgação interna das empresas, sem 

que isso implique qualquer tipo de ônus ou remuneração monetária por parte dos Grupos 

Carrefour Brasil e BIG. 

 

5.2. Os(as) colaboradores(as) participantes não serão contemplados caso sejam desligados 

dos Grupo Carrefour Brasil e BIG, por qualquer motivo, até a data de divulgação do resultado e 

entrega da premiação. 

 

5.3. Os Grupos Carrefour Brasil e BIG poderão desclassificar grupos que violem, fraudem ou 

tentem violar ou fraudar o presente regulamento e a ação interna. Todas as participações que 

não cumprirem o presente regulamento serão consideradas inválidas e não permitirão o 

usufruto dos prêmios. 

 

5.4. Nenhuma ação que fuja do procedimento deve ser realizada ou incentivada para ganhar 

pontos, caso seja identificado desvio nos procedimentos da empresa, o(a) colaborador(a) será 

desclassificado(a) automaticamente e a prática será devidamente apurada para tomada de 

ações administrativas cabíveis. 

 

5.5. Na eventualidade de qualquer participante contemplado(a) vir a falecer, o prêmio será 

entregue ao seu grupo, que deverá comprovar tal condição. 

 

5.6. O(a) colaborador(a) contemplado(a) deverá enviar um e-mail para Comunicação Interna 

(comunicacao_corporativa@carrefour.com) de “Entrega de Prêmio”, após ter recebido o 

Cartão Presente Carrefour, para liberação do saldo e recebimento do prêmio. 

 

5.7. Eventuais dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento poderão 

ser dirimidas a qualquer momento por intermédio de envio de e-mail ao endereço eletrônico 

comunicacao_corporativa@carrefour.com e serão esclarecidas e decididas em única instância 



e de forma irrecorrível pela equipe de Comunicação Interna no prazo de até 24 horas, a contar 

do envio. 

 

5.7.1. Os questionamentos formulados não têm o condão de suspender os prazos ou o 

concurso em curso. 

 

5.8. A participação neste concurso implica no total conhecimento e concordância com o 

disposto neste regulamento.  

 


