
 

                            

  

 

 

 

CAMPANHA PESQUISA COOPERICSSON 2019 

 

REGULAMENTO COMPLETO 

 

A CoopEricsson – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA ERICSSON inscrita no CNPJ sob o n°48.718.183/001-01, pelo 

presente regulamento institui a Campanha Pesquisa CoopEricsson 2019. 

 

1. A Campanha Pesquisa CoopEricsson 2019 regulada pelo presente 

instrumento, é destinada aos cooperados da COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA ERICSSON – 

COOPERICSSON. 

 

2. A campanha terá início no dia 01/10/2019 e será finalizada em 31/10/2019, 

sendo o período de participação até dia 25/10/2019.  

 

3. O objetivo da campanha é conhecer melhor as preferências dos cooperados 

que não estabelecem vínculo com a cooperativa e não usufruem de benefícios 

e produtos oferecidos. 

  

4. Para os efeitos desta campanha, todos os cooperados que acessarem o 

sistema de pesquisa on-line, disponível no site www.coopericsson.com.br, e 

responderem a todas as perguntas da pesquisa, irão concorrer ao sorteio de 1 

(um) smartphone Samsung Galaxy S10 (confira as especificações do aparelho 

no Anexo 1). 

 

5. O associado só conseguirá finalizar a pesquisa quando todas as respostas da 

pesquisa estiverem devidamente selecionadas na plataforma.  

 

6. Após a finalização da pesquisa, o cooperado receberá um e-mail contendo o 

número da sorte e a seguinte mensagem: “Olá, (nome do cooperado)!  

 



 

                            

  

 

 

 

Obrigado por participar da Pesquisa da CoopEricsson. Seu número para 

concorrer ao Samsung Galaxy S10 é xxxx. Boa sorte!”. 

 

7. O sorteio será realizado por um sistema que utilizará o relatório de números da 

sorte emitidos de acordo com as respostas às pesquisas. O relatório informará 

todos os CPFs com seus respectivos números da sorte que realizaram as 

pesquisas de forma correta no período da campanha. Os números de CPFs 

duplicados serão excluídos do relatório e será válido para o sorteio somente 

um número de CPF por cooperado. 

 

8. Só serão validadas as pesquisas que corresponderem aos itens descritos no 

item 5, sendo que as respondidas de forma incompleta, serão desclassificadas 

do sorteio. 

 

9. Não poderão participar do sorteio os membros do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Funcionários da CoopEricsson. 

 

10. O sorteio será destinado aos cooperados que estiverem ativos ou afastados 

da Ericsson na data do sorteio, desde que não tenham débito com a 

cooperativa. Aquele que se desligar da CoopEricsson durante o período de 

duração da campanha, terá a suas respostas à pesquisa automaticamente 

excluídas do sorteio. 

 

11. Serão desclassificados, além daqueles previstos na cláusula 9, os cooperados 

inadimplentes em qualquer tipo de modalidade, produto ou serviço oferecido 

pela CoopEricsson. 

 

12. Segue abaixo o quadro descritivo com a data do sorteio e seu respectivo 

prêmio: 

 

Data do sorteio 28/10/2019 

Prêmio Sorteado 1 (um) Samsung Galaxy S10 



 

                            

  

 

 

 

13. O sorteio será realizado no dia 28/10/2019, às 15h na unidade da 

CoopEricsson, em São Paulo. O nome do ganhador será divulgado pelos 

canais de comunicação utilizados pela cooperativa, sendo: e-mail, site da 

CoopEricsson e mídias sociais (Facebook e Instagram). 

 

14. Caso o sorteado não esteja presente no momento do sorteio, a CoopEricsson 

compromete-se a informar o resultado do sorteio ao contemplado por meio 

telefônico (conforme número cadastrado na cooperativa). 

 

15.  Para moradores da cidade de São Paulo, o cooperado vencedor deverá se 

apresentar em um dos postos de atendimento da CoopEricsson, munido de 

documento de identificação num prazo máximo de até 15 (quinze) dias. Para 

cooperados das demais localidades, o prêmio será enviado em até 10 (dez) 

dias, contando a partir da data do sorteio, via Correio, para endereço 

cadastrado na cooperativa.  

 

16.  Caso o ganhador não se apresente no período previsto, a CoopEricsson 

reserva-se o direito de agendar uma nova data, para sortear o prêmio não 

retirado, entre os concorrentes não contemplados.  

 

17. A CoopEricsson reserva-se ao direito de fazer uso da imagem e voz do 

premiado na campanha, sem qualquer ônus adicional por tempo 

indeterminado. 

 

18. Todos os cooperados participantes da Pesquisa declaram-se cientes do 

presente regulamento, concordando com todos os seus termos e condições. 

 

19. Eventuais dúvidas quanto a este regulamento, bem como a qualquer evento 

decorrente da presente campanha, serão resolvidas pela Diretoria Executiva 

da CoopEricsson, os quais deliberarão por maioria de votos, com decisão 

soberana e irrecorrível. 



 

                            

  

 

 

 

São José dos Campos – 01 de outubro de 2019 

 

 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

ERICSSON 


