
 

Regulamento Campanha Prêmio Oink – MSD - 
2020 
 
I. Da Empresa Promotora:  
A empresa Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda., denominada “MSD”, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 07.954.091/0001-43, com o apoio da Agriness Sistemas e Tecnologias de 
Informação Ltda. (“Agriness”), inscrita no CNPJ sob o nº. 04.394.546/0001-25, vem pelo 
presente regulamento veicular a campanha “Prêmio OINK MSD”. 
 

II. Do Objetivo:  
A presente campanha tem a finalidade de levar conhecimentos sobre doenças entéricas 
para a suinocultura aos seus participantes, estimulando o desenvolvimento dos mesmos, 
através de um jogo educativo de perguntas e respostas veiculado no formato on-line, 
durante o período de 09 (nove) dias corridos, conforme termos e condições abaixo. 

 

III. Da Vigência:  
A campanha compreenderá as seguintes etapas:  

a) período de divulgação de 28/09/2020 a 15/10/2020; b) período de inscrições de 
28/09/2020 a 15/10/2020; c) validação das inscrições de 16/10/2020 a 17/10/2020 
para a liberação do campeonato e; d) início do campeonato de 17/10/2020 a 
25/10/2020 (“Período de Disputa”). Em 15 (quinze) dias úteis contados do primeiro dia 
útil subsequente ao último dia do Período de Disputa, a MSD divulgará, em veículos de 
comunicação a serem definidos pela própria MSD, os 3 (três) participantes com maior 
pontuação e os lugares por eles conquistados. b. Estarão automaticamente inscritos 
aqueles participantes que cumprirem as condições previstas no item IV e V do presente 
regulamento. Os inscritos deverão realizar todas as etapas gradualmente na forma 
apresentada no item V abaixo.   

 

IV. Das condições para participar:  
a. A campanha Prêmio OINK MSD será exclusiva aos clientes MSD do Estado do 

Paraná, Brasil e inscritos através do link disponibilizado pela equipe MSD. 

b. Os participantes devem ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos no momento 
da inscrição. 

c. Os participantes deverão comprovar sua atuação na área de suinocultura no Estado 
do Paraná. 

d. Estudantes que atuem na suinocultura poderão participar, desde que possua idade 
igual ou superior a 18 (dezoito) anos nos termos do presente regulamento e 
comprovem atuação na Suinocultura. 

e. Colaboradores, cônjuges ou quaisquer parentes de colaboradores de alguma das 
empresas criadoras ou apoiadoras da campanha Prêmio OINK MSD não poderão 
participar da campanha. 

f. A campanha é exclusiva a residentes no Brasil. 

 



V. Da Inscrição e Participação:  
 

a. Para participar da campanha, o participante que cumprir as condições previstas no 
item IV acima deve, no Período de Disputa,: (i) ingressar no site 
https://materiais.agriness.com/oink-msd ; (ii) ler atenta e integralmente os termos 
de uso e a política de privacidade adotados e manifestar seu consentimento se 
estiver de acordo com seu conteúdo; (iii) fazer sua inscrição na campanha, 
fornecendo os seguintes dados, tais como: nome completo (obrigatório), endereço 
eletrônico (“e-mail”) (obrigatório), telefone celular (obrigatório com DDD), 
Granja/Empresa (não obrigatório), setor onde trabalha (selecionar uma das opções 
que serão disponibilizadas), região da campanha  (selecionar a região do Estado do 
Paraná; (iv) ler e aceitar o presente regulamento; (v) após a inscrição, fazer o 
download do aplicativo Oink na Google play ou Apple Store; e (vi) durante o Período 
de Disputa responder as questões disponibilizadas na plataforma da campanha.  

b. É imprescindível o devido cadastro no formato descrito acima, com preenchimento 
completo de todos os dados necessários para cadastro e acesso no aplicativo OINK 
com login e senha.  

c. O participante deverá cadastrar um endereço eletrônico válido (e-mail) para 
participar da campanha. 

d. A apresentação de dados incompletos, inverídicos e/ou inexatos sujeitará o 
participante às sanções previstas neste regulamento.  

e. Não será aceita qualquer outra forma de participação na campanha, senão a 
descrita neste regulamento. 

f. O login e senha de acesso do participante é pessoal e intrasferível. O participante 
será o único responsável pela guarda e uso de sua senha de acesso à plataforma e 
seu e-mail pessoal, devendo comunicar imediatamente à MSD em caso de perda, 
extravio ou furto de sua senha de acesso. A MSD não se responsabiliza, em hipótese 
alguma, por acessos realizados por terceiros não autorizados pelo participante. 

g. Cada participante é identificado pelo seu endereço eletrônico (e-mail). Não é 
permitida a realização de mais de um cadastro no mesmo endereço eletrônico e, 
caso exista a tentativa de realização do segundo cadastro, a MSD poderá, a seu 
exclusivo critério, desclassificar o participante da campanha, além de eventuais 
responsabilizações civis e criminais pelos atos praticados. 

h. Caso ocorra qualquer alteração nos dados do participante utilizados para o 
cadastro na campanha, o mesmo deverá atualizar imediatamente a informação na 
Landingpage https://materiais.agriness.com/oink-msd através de seu login e 
senha. A MSD não será responsável em nenhuma hipótese, caso o participante não 
obtenha sucesso na atualização cadastral.  

i. O aplicativo Oink e a participação na campanha Prêmio OINK MSD são gratuitos. 

j. Os participantes inscritos poderão acessar a trilha da campanha Prêmio OINK MSD 
dentro do aplicativo 24 horas/dia no Período de Disputa. 

k. O jogo educativo de perguntas e respostas possui: (i) 7 (sete) fases, com níveis de 
dificuldade distintos e (ii) 10 (dez) questões para cada fase. Em casa fase o 
participante terá vidas (corações) que corresponderão ao número máximo de erros 
em cada fase. Cada vez que o jogador erra, ele perde uma vida. A quantidade de 
vidas corresponde ao número de erros que o jogador poderá ter dentro de cada 
fase. Uma vez respondidas todas as perguntas da trilha da campanha do aplicativo 

https://materiais.agriness.com/oink-msd
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e o jogo reiniciado, as perguntas estarão habilitadas para jogar novamente. O 
jogador pode respondê-las quantas vezes quiser para continuar testando seus 
conhecimentos durante o Período de Disputa e acumular maior número de pontos.  

l. Os pontos acumulados pelo jogador [em cada fase] da campanha Prêmio OINK 
MSD poderão ser visualizados durante o Período de Disputa dentro do aplicativo na 
trilha Prêmio OINK MSD. Os pontos acumulados estarão disponíveis sempre que o 
jogador trocar de fase. 

 

VI. Da Premiação:  

a. Ao final do Período de Disputa, os 3 (três) jogadores de cada região indicada no item 
V, a, iii, acima com maior pontuação serão premiados, conforme abaixo: 

I. 1º lugar: jogador com a maior pontuação. 

II. 2º lugar: jogador com a 2ª maior pontuação. 

III. 3º lugar: jogador com a 3ª maior pontuação. 

b. Em 15 (quinze) dias úteis contados do final do Período de Disputa, a MSD divulgará, 
em veículos de comunicação a serem definidos pela própria MSD, os 3 (três) 
participantes com maior pontuação e os lugares por eles conquistados. 

b. Haverá apenas uma categoria de premiação, sendo premiados o 1º, 2º e 3º Lugar. 
Os prêmios para cada ganhador serão:  

I. 1º lugar: MEDALHA + Churrasqueira ESM a Bafo + Kit churrasco Bamboo 
Tábua retangular 

II. 2º lugar: MEDALHA + Caixa de som Bluetooth JBL GO2 Azul Marinho com 
Potência 3W 

III. 3º lugar: MEDALHA + Conjunto de garrafa térmica inox 1 litro e 2 canecas 
180ml em caixa. 

 

c. No caso de haver empate na premiação, o critério de desempate será quem concluir 
a trilha Prêmio MSD com a maior pontuação no menor intervalo de tempo.  

d. O prêmio recebido por meio desta campanha não poderá ser revertido em outros 
benefícios e/ou dinheiro, bem como não poderá ser transferido a quaisquer 
terceiros. 

e. A premiação não é cumulativa, ou seja, cada participante somente poderá ser 
premiado uma única vez. 

f. Caso algum dos prêmios relacionados acima tenha seu fornecimento 
descontinuado ou não estiver mais disponível no estoque dos respectivos 
fornecedores, eles serão substituídos por produtos similares e da mesma faixa de 
valor, sendo inaplicável qualquer imputação de responsabilidade à MSD nesse 
sentido. 

 

VII. Da Entrega do Prêmio: 

a. O prêmio é pessoal e intransferível e será entregue através do serviço dos correios 
e/ou logística no domicílio do contemplado no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis 
contados da divulgação dos vencedores. 



b. A responsabilidade da MSD com o participante premiado encerra-se no momento 
da entrega do prêmio, não cabendo ao mesmo discutir ou redefinir as condições 
e/ou premissas da campanha ou do prêmio. 

c. A MSD será responsável pela entrega do prêmio, sendo que, após a entrega, a 
garantia contra defeitos, falhas ou vícios dos prêmios ao contemplado, será de 
responsabilidade exclusiva dos respectivos fabricantes 

VIII. Da Desclassificação:  

a. Para efeito de premiação, serão desclassificados os jogadores que não atendam aos 
critérios especificados no item IV acima 

b. Os participantes serão excluídos automaticamente da campanha em caso de 
fraude, de não preenchimento dos requisitos previamente determinados e/ou em 
decorrência da prestação de informações incorretas ou incompletas, de acordo 
com as regras deste regulamento. 

c. Na hipótese de a MSD receber denúncia acerca de participante que não cumpra os 
requisitos descritos neste regulamento, após comprovada tal denúncia, o 
participante perderá, imediatamente, o direito a qualquer prêmio, sendo excluído 
automaticamente da campanha. 

d. A MSD, na qualidade de empresa promotora da campanha, se reserva o direito de 
desclassificar qualquer participante que julgue estar manipulando de forma direta 
ou indireta a operação desta campanha ou violando os termos e condições 
dispostos neste regulamento. 

e. Tais ocorrências, se identificadas, serão amparadas por meio de relatórios técnicos 
aptos a comprovarem os indícios e/ou fraudes identificadas, os quais somente 
serão submetidos às autoridades competentes, sendo mantidos sob sigilo pela 
MSD. 

 

IX. Divulgação da imagem dos vencedores: 

Os participantes premiados nesta campanha licenciam, desde já, os direitos de uso de sua 
imagem, nome e som de voz, sem qualquer ônus para a MSD, para divulgação em qualquer 
espécie de mídia, enquanto durar a campanha e pelo período de até 24 (vinte e quatro) 
meses após o término.  

 

X. Considerações Finais: 

a. O endereço de correspondência da Agriness Sistemas e Tecnologias de Informação 
Ltda. é Rodovia José Carlos Daux, n° 500, Edifício Techno Towers – Conjunto A Torre 
I, Sala 702, Bairro João Paulo, Florianópolis/SC, CEP 88.030-000. 

b. A campanha que trata este regulamento não se enquadra ao previsto na Lei 
5.768/71, por não possuir viés publicitário ou, ainda, tratar da distribuição gratuita 
de prêmios relacionados a sorte ou concursos. 

c. A MSD não se responsabiliza por falhas ou problemas técnicos, de qualquer tipo, 
em redes de computadores, rede de acesso, servidores ou provedores, 
equipamentos de computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, 
defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto 
processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão 
imprecisa de inscrições ou falha da MSD em recebê-las, em razão de problemas 



técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado à campanha, vírus, falha 
de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

d. Esta campanha é uma ação recreativa e sociocultural da promotora e seu apoiador 
e não exige pagamento para a participação. 

e. Todos os direitos da campanha Prêmio Oink estão reservados à promotora e seu 
apoiador. 

f. O regulamento completo encontra-se disponível para consulta no site 
https://materiais.agriness.com/oink-msd que será disponibilizado pela Agriness 
para a inscrição dos participantes do Estado do Paraná. 

g. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a campanha poderá ser suspensa 
ou cancelada, a exclusivo critério e mediante simples comunicação da MSD. 

h. A participação na presente campanha caracteriza, por si, a aceitação por parte dos 
participantes de todos os termos e condições estabelecidos neste regulamento, 
incluindo, a coleta e armazenamento dos seus dados pessoais para viabilizar o 
campeonato e o cumprimento deste regulamento, bem como quaisquer 
obrigações legais decorrentes da campanha. 

i. A MSD declara neste ato que os dados pessoais coletados e armazenados dos 
participantes serão utilizados única e exclusivamente para fins da campanha e para 
o cumprimento das obrigações legais decorrentes da campanha.  

j. As dúvidas, omissões ou controvérsias oriundas do presente regulamento serão 
dirimidas exclusivamente pela MSD. 
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