
PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO MERCANTIL- VALE BRINDES 

 

 

1. Quem pode participar da promoção? 

 

Qualquer pessoa física cadastrada no APP Mercantil Atacado, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) 

anos, residente e domiciliada nos municípios Salvador/BA, Feira de Santana/BA, Aracaju/SE, Juazeiro/BA 

e Lauro de Freitas/BA, poderá participar da presente promoção “Aniversário Mercantil Atacado”. 

 

2. Qual o período da Promoção? 

 

A participação na promoção “Aniversário Mercantil Atacado” é exclusiva para cliente cadastrado no 

aplicativo Mercantil Atacado e que atualizarem o aplicativo e será realizada no período de 00h00 (horário 

de Brasília) do dia 29 de abril de 2022 às 23h59 (horário de Brasília) do dia 05 de junho de 2022. 

 

3. Como faço para baixar o APP Mercantil? 

 

O aplicativo Mercantil Atacado está disponível para ser baixado de forma gratuita na loja de aplicativos 

acessíveis em seus smartphones com sistema Android ou sistema IOS, após o download ou atualização 

do aplicativo o participante deverá cadastrar seus dados pessoais que serão utilizados no aplicativo, 

ativação de ofertas, promoções e muitas outras vantagens. 

 

 

4. Como faço para participar da promoção Aniversário Mercantil, assemelhada a Vale -brindes 

? 

 

De posse de um smartphone o participante deverá efetuar seu login no aplicativo Mercantil Atacado, 

atualizar seus dados pessoais e realizar o opt in concordando com o regulamento e em seguida girar a 

roletada promoção no período 00h00 (horário de Brasília) do dia 29 de abril de 2022 às 23h59 (horário 

de Brasília) do dia 05 de junho de 2022 para descobrir na hora se foi ou não contemplado, com um dos 

prêmios da promoção. 

 

 

5. Quantas vezes posso girar a roleta premiada por dia? 

 

Haverá o limite de 01 (uma) participação diária por pessoa, caso o cliente titular e esteja ativo na base 

do Cartão Cencosud/Mercantil Rodrigues a limitação será de 02 (duas) participações diárias. 

 

 

6. Quais serão os prêmios? 

 

Serão distribuídos 3.914 (três mil novecentos e quatorze) prêmios. 

 

Quantidade Descrição do brinde Valor unitário 

2.698 
01 (um) Vale-compras (voucher) no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais) para ser utilizado exclusivamente no Mercantil Atacado 
R$ 20,00 

1.140 

01 (um) Vale-compras (voucher) no valor de R$ 30,00 

(cinquenta reais) para ser utilizado exclusivamente no 

Mercantil Atacado. 

R$ 30,00 

114 
01 (um) Vale-compras (voucher) no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) para ser utilizado exclusivamente no Mercantil Atacado. 
R$ 100,00 

 

 

 

 

7. Posso substituir a premiação por dinheiro? 

 

Nos termos da legislação em vigor, não será permitida a conversão do prêmio em dinheiro ou, ainda, 

a sua substituição por outro, bem. 

 

 

8.  Colaboradores podem participar dessa campanha Promocional?  

 



Sim, colaboradores podem participar. 

 

9. É permitido transferir a premiação para terceiros? 

 

Não, os prêmios são pessoais e intransferíveis. 

 

 

10. Como esclareço minhas demais dúvidas?  

Para atendimento de demais dúvidas favor entrar em contato com SAC GBarbosa através do telefone 

0800 720 1111 ou e-mail sac@gbarbosa.com.br. 

mailto:sac@gbarbosa.com.br


PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO MERCANTIL – SORTEIO 

 

 

1. Quem pode participar da promoção? 

 

Qualquer pessoa física e jurídica cadastrada no APP Mercantil, com idade igual ou superior a 18 (dezoito)         

anos, residente e domiciliada nos municípios Salvador/BA, Feira de Santana/BA, Aracaju/SE, Juazeiro/BA 

e Lauro de Freitas/BA, poderá participar da presente promoção. 

 

 

2. Até quando posso participar? 

 

No período de 00h00 do dia 29 de abril de 2022 até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 05 de junho 

de 2022 ou até se esgotarem os Elementos Sorteáveis (números da sorte), o que ocorrer primeiro. 

 

3. Qual a mecânica dessa campanha? 

 

• Atualize seus dados pessoais cadastrados no aplicativo e realize o opt in concordando com o 

regulamento da promoção.   

• A cada R$ 20,00 (vinte reais) em compras no Mercantil Atacado contendo ao menos um produto 

das marcas participantes e informarem seu CPF no PDV no momento da compra concordando em 

participar da promoção. 

• Participantes da promoção assemelhada a vale-brinde realizada simultaneamente a esta, terão 

direito a números da sorte a cada participação na“na “Roleta Premiada. 

 

4. Os cupons/NF poderão ser cadastrados manualmente? 

 

Não. Após realizar o cadastro no APP Mercantil ou atualizar seus dados cadastrados, o participante poderá 

apenas informar o número do CPF no PDV no momento da compra, e o cadastro do Cupom Fiscal/Nota 

será realizado automaticamente.  

 

5. Qual o prazo para consulta dos números da sorte ? 

 

Em até até 72h o cliente poderá consultar seus números da sorte no app Mercantil (setenta e duas 

horas). 

 

 

6. Caso o cliente gire a roleta da premiada no app Mercantil ele também ganhará números da 

sorte? 

 

Sim, para cada giro no APP Mercantil o cliente receberá um número da sorte, e caso o participante seja 

cliente titular e esteja ativo na base do Cartão Cencosud/Mercantil Rodrigues poderá participar até 2 

vezes diariamente do “Roleta premiada ”, conforme tabela abaixo. 

 

Cliente possui 

cadastro no 

APP Mercantil 

 Valor da 

compra  

Ativo na base 

do Cartão  

Participou do 

Presente 

Surpresa no 

APP 

Qt 

números 

da sorte  

Sim R$ 00,00 Sim Não 0 

Sim R$ 00,00 Não Sim 1 vez 1 

Sim R$ 00,00 Sim Sim 2 vezes 2 

 

 

7. Clientes ativos na base do Cartão Mercantil terá números da sorte extra?  

 

Cliente ativo na base do Cartão Cencosud/Mercantil/GBarbosa (Entende-se por ativo clientes que sejam 

titulares ou dependentes com o CPF cadastrado na base do cartão Cencosud/GBarbosa ou Mercantil 

Rodrigues e não cancelados) receberá números da sorte em dobro conforme descrito na tabela abaixo, 

desde que, observadas as condições deste Regulamento. 

 



Cliente possui 

cadastro no 

APP Mercantil 

 Valor da 

compra  

Tem produto 

das Marcas 

participantes  

Se identificou 

no caixa 

informando o 

CPF  

Ativo na 

base do 

Cartão  

Qt 

números 

da sorte  

Não R$ 20,00 Sim Sim Sim 0 

Sim R$ 20,00 Sim Não Sim 0 

Sim R$ 20,00 Não Sim Sim 0 

Sim R$ 20,00 Sim Sim Não 1 

Sim R$ 20,00 Sim Sim Sim 2 

Sim R$ 50,00 Sim Sim Não 2 

Sim R$ 50,00 Sim Sim Sim 4 

 

8. Qual o prêmio dessa campanha e quando será realizado o sorteio? 

 

 

Período de 

Participação 

Data do Sorteio da 

Loteria Federal 
Descrição de Cada Prêmio 

29/04/2022 às 00:00 

a 05/06/2022 às 

23:59 

11/06/2022 

01 (um) Cartão vale-compras no valor de R$ 

100.000,00, sem função de saque, com sugestão 

de uso para realização de um sonho. 

 

 

 

9.  Colaboradores podem participar dessa campanha Promocional?  

 

Não poderão participar da promoção: pessoas jurídicas, sócios, diretores, administradores ou 

empregados do Mercantil Rodrigues ou ainda de quaisquer empresas diretamente envolvidas com esta 

promoção e seus respectivos funcionários. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser 

acionados, judicial ou extrajudicialmente, pelo promotor da campanha. 

 

10. É permitido transferir a premiação para terceiros? 

 

Não, os prêmios são pessoais e intransferíveis. 

 

11. Posso converter o valor do prêmio em dinheiro? 

 

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

 

12. Como esclareço minhas demais dúvidas?  

Para atendimento de demais dúvidas favor entrar em contato com SAC GBarbosa através do telefone 

0800 720 1111 ou e-mail sac@gbarbosa.com.br. 

mailto:sac@gbarbosa.com.br

