
 BOLÃO EPTV: REGULAMENTO 

- A campanha “Bolão EPTV” é aberta a todos os moradores da área de cobertura do Grupo EP 

do estado de São Paulo, pessoas físicas regularmente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas 

do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e maiores de 12 (doze) anos. 

As cidades participantes, localizadas na região, poderão ser consultadas no link: 

https://institucional.eptv.com.br/televisao/cobertura.aspx.  

Excluem-se da participação da presente promoção os funcionários, gerentes ou diretores da 

Promotora, das demais pessoas jurídicas que estejam ligadas ou coligadas à Promotora, direta 

ou indiretamente, sejam de propriedade desta ou tenham identidade de sócios ou acionistas, 

e quaisquer outras pessoas envolvidas na organização deste concurso, estendendo-se ainda tal 

restrição aos cônjuges e parentes de referidas pessoas, até primeiro grau civil. 

- Validade da campanha: de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2022. 

- Dinâmica da campanha: antes de cada jogo do Brasil no torneio mundial de futebol, 

convidaremos os participantes a enviarem seus palpites para o placar do jogo em disputa. 

Aceitaremos apenas 1 (um) palpite por participante que enviar sua participação em até 1h 

antes da partida em questão. Em caso de mais de um palpite registrado por participante em 

um mesmo jogo em disputa, aceitaremos somente o primeiro palpite enviado, 

desconsiderando os demais. 

- Fases da campanha: Na primeira fase do Mundial (“Fase de Grupos” ou “1ª fase”), o Bolão 

EPTV será para envio de palpite apenas para as partidas envolvendo o Brasil. São elas: Brasil X 

Sérvia, Brasil X Suíça e Camarões X Brasil. Nas fases eliminatórias da competição (oitavas de 

final, quartas de final e semifinal), o critério será: 

1. Brasil finalista: Se a Seleção Brasileira disputar as oitavas, quartas e semifinais da 

competição, o bolão seguirá com o mesmo formato da primeira fase, ou seja, 

pediremos apenas os palpites dos jogos do Brasil, totalizando 7 rodadas do bolão. 

2. Brasil eliminado na primeira fase: Caso a Seleção Brasileira seja eliminada na primeira 

fase e não dispute as oitavas de final, convidaremos nosso público a:  

a. Eleger as 8 (oito) seleções que se classificarão para as quartas de final; 

b. Eleger as 4 (quatro) seleções que disputarão a semifinal 

c. Eleger as 2 (duas) equipes que disputarão a final. 

3. Brasil eliminado nas oitavas, quartas ou semifinais: com o Brasil eliminado da 

competição em uma das referidas fases, convidaremos nosso público a eleger as 

seleções que se classificarão para a fase seguinte (quartas de final ou semifinais, o que 

se aplicar). 

4. Na final, os participantes poderão enviar seu palpite do placar do jogo com qualquer 

seleção na disputa, independentemente da participação do Brasil. Se o Brasil não 

disputar o jogo de 3º e 4º lugar, este será a última rodada do bolão, que se encerrará 

com um total de 7 rodadas possíveis. 
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5. Disputa de 3º e 4º lugares: realizaremos o bolão nessa partida apenas se tiver a 

participação da Seleção Brasileira (sem prejuízo da realização na partida final com 

qualquer seleção). Somente neste cenário, somando as fases anteriores e a partida 

final, o bolão terão um total de 8 rodadas. 

- Campeão do bolão: além da disputa jogo a jogo, os participantes poderão concorrer aos 

brindes como melhores do bolão. Nessa dinâmica, os pontos dos participantes serão somados 

a cada rodada, formando um ranking geral com todos os participantes. Os três participantes 

com mais pontos ao final do torneio ganharão brindes especiais (ver item “Brindes”). 

- Regra para envio do palpite: o participante precisará, primeiramente, responder 

corretamente as perguntas relacionadas ao seu cadastro. Na sequência, será perguntado o 

número de gols de cada seleção (para as partidas envolvendo o Brasil e para a partida final); 

em caso de eliminação do Brasil, o sistema perguntará as seleções classificadas para a próxima 

fase (ver item “Fases da Campanha”). Após o envio do palpite, o sistema confirmará a 

participação e perguntará se o participante deseja editar o palpite enviado. O participante 

poderá confirmar ou corrigir seu palpite neste momento. Uma vez confirmado, não é possível 

enviar um novo palpite para aquela partida. Em todos os jogos, será considerado apenas o 

placar do tempo regulamentar (90 minutos + acréscimos), excluindo possível prorrogação e 

disputa por pênaltis. 

 Exemplo: Se o participante deseja participar com o palpite “Brasil 5x0 Sérvia”, ele deve 

responder “5” quando perguntado sobre o número de gols do Brasil e “0” quando 

perguntado sobre o número de gols da Sérvia. Em seguida, o sistema confirmará o 

registro do palpite e dará opção de editar o palpite ou encerrar o atendimento 

(confirmando assim o palpite registrado).. 

- Ranking: o desempenho do participante resultará em pontos, conforme classificação a seguir: 

A) Partida com um vencedor:  

 Acertou o resultado exato: 10 (dez) pontos 

 Acertou o vencedor e o número de gols do time vencedor: 8 (oito) pontos 

 Acertou apenas o vencedor (errando o número de gols): 4 (quatro) pontos 

Exemplo 1: Considerando que a partida terminou com o placar de Brasil 3x2 Sérvia, os 

participantes ganharão pontos se: 

 Palpite 3 x 2: 10 pontos – acertou o resultado exato 

 Palpite 3 x 0: 8 pontos - acertou o vencedor e o número de gols do time vencedor 

 Palpite 2 x 0: 4 pontos - acertou apenas o vencedor 

 Palpite 1 x 2: 0 pontos - não atingiu nenhum dos critérios 

B) Partida encerrada em empate no tempo normal: 

 Acertou o resultado exato: 10 (dez) pontos 

 Acertou que seria empate, poré errando a quantidade de gols: 8 (oito) pontos 



Exemplo 2: Considerando que a partida terminou com o placar de Brasil 1x1 Sérvia, os 

participantes ganharão pontos se: 

 Palpite 1x1: 10 pontos – acertou o resultado exato do empate 

 Palpite 2 x 2: 8 pontos - acertou o empate, mas errou a quantidade exata de gols 

 Palpite 1x0: 0 pontos - não atingiu nenhum dos critérios 

C) Ranking exclusivo para a rodada 6 (após quartas de final):   

 Acertou as duas seleções finalistas: 10 (dez) pontos 

 Acertou uma seleção finalista: 5 (cinco) pontos 

- Ao final de cada rodada do bolão, serão 20 (vinte) vencedores. Vencerão aqueles que 

marcarem o maior número de pontos em cada rodada. Para a disputa do “campeão do Bolão”, 

serão 3 (três) vencedores. 

- Desempate: Em caso de empate, consideraremos a resposta que foi enviada primeiro.  

- Desempate da disputa “Campeão do Bolão”: ao final do bolão, caso haja empate de pontos, o 

critério de desempate para definir os 3 premiados será a resposta enviada primeiro na 

primeira rodada. Persistindo o empate, consideraremos a segunda rodada, e assim 

sucessivamente até serem definidos os 3 ganhadores. 

 

- Período para participação: O participante poderá enviar seu palpite até 1h antes do início da 

partida. A data e o horário de início podem variar de acordo com o dia e horário da partida 

anterior. Na primeira fase da competição, o período para participação será: 

 No primeiro jogo do Brasil, dia 24/11, serão válidas as participações enviadas a partir 

de 12h do dia 18/11 até 1h antes do início da partida; 

 No segundo jogo do Brasil, dia 28/11, serão válidas as participações enviadas a partir 

de 12h do dia 25/11 até 1h antes do início da partida; 

 No terceiro jogo do Brasil, dia 2/12, serão válidas as participações enviadas a partir de 

12h do dia 29/11 até 1h antes do início da partida. 

 Nas oitavas de final, serão válidas as participações enviadas a partir de 12h do dia 

03/12 até 1h antes da partida do Brasil (prevista para o dia 5/12 ou 6/12); caso não 

tenha participação do Brasil, o limite será de 1h antes da primeira partida dessa fase. 

 Nas quartas de final, o início da participação acontecerá às 12h do dia 7/12 e 

terminará 1h antes da partida do Brasil (prevista para o dia 09 ou 10/12); caso não 

tenha participação do Brasil, o limite será de 1h antes da primeira partida dessa fase. 

 Na semifinal, o início da participação acontecerá às 12h do dia 11/12 e terminará 1h 

antes da partida do Brasil (prevista para o dia 13 ou 14/12); caso não tenha 

participação do Brasil, o limite será de 1h antes da primeira partida dessa fase. 

 Haverá bolão na disputa de terceiro e quarto lugares apenas se o Brasil estiver nessa 

etapa. Neste cenário, a participação acontecerá 1h após a eliminação do Brasil na 

semifinal e terminará 1h antes do início da disputa (prevista para o dia 17/12). 



 Na final, o início da participação acontecerá 1h depois do término do segundo jogo da 

semifinal, quando serão definidas as seleções finalistas, e o limite para envio de 

palpites terminará 1h antes da partida (independentemente da participação do Brasil 

na final). 

- Sobre o envio da participação: Serão consideradas apenas as respostas enviadas para o 

WhatsApp da EPTV, não sendo possível responder aos desafios através dos demais canais de 

comunicação da EPTV. 

- Divulgação dos vencedores: o nome dos vencedores será publicado no site eptv.com 

(https://redeglobo.globo.com/sp/eptv/) e na página de Campinas do ge.com 

(https://ge.globo.com/sp/campinas-e-regiao/), sempre no dia seguinte à partida em disputa. 

Os vencedores serão comunicados pela nossa equipe via telefone ou mensagem no WhatsApp, 

quando serão solicitados os dados para envio do brinde; 

- Brindes:  

1. Fase de grupos, oitavas de final, quartas de final e semifinal: 1 (uma) caneca 

personalizada com as cores da bandeira do Brasil, sendo 20 (vinte) premiados por 

rodada do Bolão; 

2. Terceiro e Quarto lugar: 1 (uma) caneca personalizada com as cores da bandeira 

do Brasil, sendo 20 (vinte) premiados nessa rodada, apenas se o Brasil disputar 

essa partida; 

3. Final (com ou sem Brasil na disputa): 1 (uma) caneca personalizada com as cores 

da bandeira do Brasil, sendo 20 (vinte) premiados nessa rodada; 

4. Campeões do bolão: os três participantes que marcarem mais pontos no 

acumulado das participações ganharão 1 camisa da Seleção Brasileira ou de outra 

seleção que esteja disputando o torneio.  

 - Os brindes serão enviados via Correios, ou por outra empresa de transportes, livre de 

qualquer ônus ao participante.  

- Os brindes não poderão ser trocados ou convertidos em dinheiro em nenhuma hipótese. 

- A responsabilidade da EPTV perante o participante da campanha cessa integralmente com a 

entrega do brinde. 

- Na hipótese da ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de 

burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o participante perderá o direito 

ao brinde. 

- Ao participar desta campanha, nos termos deste Regulamento, os participantes estarão 

automaticamente autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais 

informações que porventura lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e utilizados pela 

EPTV e/ou pelas demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico ou diretamente 

envolvidas na consecução desta campanha, para os fins necessários à adequada realização 

desta campanha, bem como para futuros contatos com os participantes. Para mais 
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informações, leia nossa Política de Privacidade disponível no site: 

https://www.empresaspioneiras.com.br/privacidade/ 

Atualização em 29/11: incluindo parágrafo para detalhar o critério de desempate na disputa 

do “Campeão do bolão”. 

Atualização em 09/12: incluindo parágrafo detalhando o ranking exclusivo para a rodada 6 

(após quartas de final). 
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