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REGULAMENTO 

PROMOÇÃO #GuideNaBlack 2020! 
 

1. DA CAMPANHA 

1.1 A presente campanha promocional (“Promoção”) é promovida pela GUIDE INVESTIMENTOS S.A. 

CORRETORA DE VALORES (“Guide Investimentos”), inscrita no CNPJ nº 65.913.436/0001-17, com sede na 
Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01451-011, 

sendo de sua total responsabilidade o cumprimento dos termos e condições estabelecidos neste Regulamento. 

1.2. A presente Promoção pretende entregar a determinado número de clientes e novos clientes da Guide 

Investimentos, ações de Companhias Abertas e listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e que estejam 

engajadas com ofertas da Black Friday de 2020.  

A seguir as regras e condições da presente Promoção: 

2. PERÍODO DA PROMOÇÃO 

2.1. A Promoção ocorrerá no período compreendido entre 00h00m (meia-noite) e 23h59 (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos) do dia 27 de novembro de 2020 (“Data da Promoção”). 

2.2. As divulgações da Promoção ocorrerão exclusivamente na Data da Promoção e, caso aplicável, no período 

de prorrogação a ser definido neste Regulamento. 

3. DA ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Serão elegíveis à Promoção as pessoas físicas que preencherem, cumulativamente, os seguintes 

requisitos (“Participante Elegível”) (“Elegibilidade”): 

I. Mantenham conta aberta na Guide Investimentos, nas seguintes modalidades e condições: 

a) “Clientes” ou “Cliente”: Os clientes da Guide Investimentos antes da Datada Promoção, assim entendidos 

como as pessoas físicas que já possuam cadastro concluído na Guide Investimentos até às 23h59 do dia 

26/11/2020;  

ou,  

   b) “Novos Clientes” ou “Novo Cliente”:  Iniciem a abertura de conta na Guide Investimentos na Data da 

Promoção ou na data de Extensão da Promoção, se ocorrer, exclusivamente através do site da Guide 

Investimentos (www.guide.com.br), mediante preenchimento de todos os dados pessoais, 
aceites/assinaturas de todos termos e contratos aplicáveis e envio de todos documentos requeridos nos 

termos da legislação em vigor, para que a conclusão da abertura da conta ocorra até 03/12/2020; 

II. Publiquem na Data da Promoção* em suas respectivas contas públicas/abertas nas redes sociais, 

Instagram, Facebook ou Twitter, uma única postagem contendo cumulativamente:  

a) A URL de site veiculando promoções ou condições especiais de ofertas imperdíveis para a Black Friday 

2020 de produtos oferecidos por qualquer empresa; e 

b) a Hashtag “#GuideNaBlack”;  

O post só será válido se compartilhado na Data da Promoção*.  

http://www.guide.com.br/
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III. Estejam entre  os primeiros 300 (trezentos) Clientes ou entre os primeiros 700 (setecentos) 

Novos Clientes a cadastrarem suas postagens na Promoção através da URL 

“www.guide.com.br/black-friday” (“Página da Promoção”) no Formulário intitulado 

“#GuideNaBlack” na Data da Promoção*, e preencham, cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Informem a rede social e o usuário em que a postagem foi realizada, conforme requer o item “II” 

de Elegibilidade acima (por exemplo: Instagram, @joaosilva);  

b) Escolham uma das empresas listadas no anexo ao presente Regulamento, aquela de interesse DO 

participante para fins da premiação, através da URL conforme requer o item “II” de Elegibilidade 

acima;     

c) Preencham o CPF vinculado ao cadastro do Cliente na Guide Investimentos ou, no caso de Novo 

Cliente, efetuem a abertura da conta através da página oficial da Guide (www.guide.com.br) e 

preencham o CPF vinculado ao pedido de abertura de conta na Guide Investimentos na Página da 

Promoção, conforme aplicável; e, 

d) Leiam e aceitem o presente Regulamento eletronicamente. 

*Excepcionalmente serão aceitas inscrições na Promoção entre as 00h00m (meia-noite) do dia 28 de 
novembro de 2020 e as 23h59m (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 29 de novembro de 

2020 (“Extensão da Promoção”), caso não sejam alcançadas as quantidades máximas de Clientes e/ou Novos 
Clientes estabelecida no Item “III” de Elegibilidade. Nesta hipótese a condição de abertura de contas de Novos 

Clientes se estenderá impreterivelmente até 29/11/2020 o que deve ser feito através da página oficial da 

Guide Investimentos, a saber: “www.guide.com.br”. 

3.2. A Guide Investimentos realizará a apuração dos requisitos de Elegibilidade entre a Data da Promoção e 

a data da premiação (“Período de Apuração”). 

3.3. Critérios para desclassificação (“Ilegibilidade”): 

3.3.1. Não será considerada como publicação para os fins do Item “II” de Elegibilidade a postagem no Story 

(publicação 24 horas) do Instagram e Facebook; 

3.3.2. Para que a Guide Investimentos possa conferir o preenchimento dos requisitos durante o Período de 

Apuração é necessário manter a conta do usuário da rede social indicada no Formulário de Inscrição em modo 
público, bem como não deletar a postagem ao menos até 18/12/2020, caso contrário, o Participante será 

imediatamente desclassificado por impossibilidade de conferência dos requisitos do Item “II” de Elegibilidade. 

3.3.3. Serão automaticamente desclassificados os Participantes que vincularem em sua postagem cadastrada 

no Formulário Promoção qualquer tipo de conteúdo preconceituoso, pornográfico, com apologia ao crime, as 

drogas e/ou ao consumo de álcool excessivo, enfim, qualquer conteúdo que contrarie as normas do Código 

de Ética e Conduta da Guide Investimentos. 

3.3.4. Será considerada somente a primeira inscrição da Página da Promoção, sendo automaticamente 

descartadas as demais, se houver..  

3.3.5. Serão automaticamente desclassificados os Participantes que estiverem com cadastro desatualizado, 
estiverem em posição inadimplente na Guide Investimentos ou constarem no Rol de Comitentes Inadimplentes 

da B3 entre a Data da Promoção e a data da premiação, bem como as pessoas físicas que tenham sido 

condenadas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e/ou contra o Sistema Financeiro Nacional, ou 
ainda que não tenham a abertura de cadastro aprovada pela Guide Investimentos por qualquer motivo, 

inclusive em razão de avaliações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro-PLD e Compliance, não sendo devida 

apresentação de justificativa da reprovação por parte da Guide Investimentos.  

http://www.guide.com.br/black-friday
http://www.guide.com.br/
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4. DA PREMIAÇÃO 

4.1. Os Participantes Elegíveis que preencherem cumulativamente todos os requisitos de Elegibilidade acima 

serão premiados com 1 (uma) ação ordinária ou preferencial (“Prêmio”) da respectiva empresa listada no 
Anexo deste conforme escolhido no momento de preenchimento do Formulário da Promoção, conforme acima 

descrito. A premiação não será cumulativa, ou seja, cada Participante que preencher todos 
requisitos de elegibilidade só terá direito a receber 1 (uma) ação da empresa escolhida, conforme 

lista do Anexo ao presente Regulamento. 

4.2. Os Participantes Elegíveis serão premiados uma única vez por esta Promoção, sendo considerado 

apenas o primeiro envio do Formulário da Promoção por Cliente/Novo Cliente.  

4.3. O Prêmio será entregue ao Participante Elegível contemplado pela Promoção até 18 de dezembro de 
2020 (“Data da Premiação”) mediante transferência de custódia de ativos mediante “Solicitação de 

Transferência de Valores Mobiliários” – Motivo Doação, com o que o Participante concorda desde já ao aderir 

a esse Regulamento, e será cedido pela GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, CNPJ nº 
65.913.436/0001-17 que efetuará a transferência da Ação para a conta do Cliente/Novo Cliente mantida ou 

aberta na Guide Investimentos, não incorrendo o Participante em custos pelo recebimento do Prêmio. O 
Cliente/Novo Cliente poderá dispor livremente do Prêmio após o efetivo recebimento em sua conta na Guide 

Investimentos e nesse caso está desde já ciente de que estará sujeito aos encargos tributários decorrentes 
da renda que venha a ser auferida, e custos operacionais na hipótese de venda do ativo, conforme divulgado 

no site da Guide: “https://www.guide.com.br/investimentos/custos-operacionais/” e disposto nos termos e 

contratos assinalados no cadastro.  

4.4. Ao aceitar o presente Regulamento o Participante Elegível declara ciência de que o prêmio é 

um título de Renda Variável e que está sujeito à volatilidade do mercado, e que tanto o preço de 
aquisição quanto de venda podem variar conforme a data de compra e/ou venda. A Guide 

Investimentos não garante qualquer valor mínimo avaliado do Prêmio, sendo de seu exclusivo 

critério a data para aquisição das ações a serem cedidas a cada Participante Elegível. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
5.1. A Guide Investimentos reserva-se no direito de alterar, suspender ou mesmo encerrar a Campanha a 

qualquer momento, sem aviso prévio e independentemente do motivo. 
 

5.2. É permitida a participação de funcionários da Guide Investimentos, de terceiros vinculados ou de 

empresas do mesmo grupo econômico na presente Campanha. 
 

5.3.  A Guide Investimentos não constituiu qualquer acordo/parceria com as empresas sugeridas no Anexo 
ao presente Regulamento para os fins desta Promoção, sendo de sua total responsabilidade a exigência de 

qualquer direito adquirido por este Regulamento.   

 
5.4. Em caso de inelegibilidade da pessoa física participante, fraude comprovada ou infração ao presente 

Regulamento, o colaborador será excluído automaticamente da Campanha, podendo ainda responder na 
esfera cível e criminal pelos danos ocasionados, aplicando-se a esta Promoção exclusivamente a legislação 

brasileira. 

 
5.5. A tolerância, omissão ou transigência da Guide Investimentos não implicará em renúncia, ou modificação 

das condições expressas nas regras desta Campanha. 
 

5.6. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, para dirimir eventuais conflitos em relação a este Regulamento. 
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5.7. Esta Campanha independe de qualquer modalidade aleatória, não estando, portanto, sujeita à autorização 

prévia estabelecida no Art. 1º da Lei n° 5.768/71. 

 
5.8. O presente Regulamento deverá ser aceito eletronicamente no momento da inscrição na Página da 

Promoção como condição para Elegibilidade e, ao efetuar o aceite o Participante declara, para todos os fins 
de direito, que leu, compreendeu e concorda com todos os termos e condições deste instrumento, para todos 
os fins de direito.  

 

Anexo ao Regulamento da Campanha Black Friday GO! 

Lista de Companhias Elegíveis 

 

Arezzo 

Azul Linhas Aéreas 

 Bartira  

Burger King 

Casas Bahia 

Centauro 

C&A 

Extra.com.br 

Guararapes 

Locaweb 

Lojas Americanas 

Lojas Renner 

Magazine Luiza 

Mercado Livre 

Pão de Açúcar 

Pontofrio 
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Shoptime, Submarino ou Lojas Americanas (B2W) 

Smiles 

Vivara 

_______________________________________________________________________________________ 


