
A/C ABCD 
 
Assunto: Defesa do Aplicativo Desafio de 
Gigantes XYZ 
 
Com base na recusa da ACBD em disponibilizar o 
aplicativo Desafio de Gigantes XYZ, com o 
motivo de exigir dos usuários o preenchimento 
do cadastro com informações pessoais, a 
agência que coordena a campanha de incentivo 
em questão, apresenta a defesa. 
 
O Desafio de Gigantes é uma campanha de 
incentivo da XYZ com a finalidade de alavancar a 
venda de produtos XYZ junto aos seus parceiros 
comerciais (padarias, lanchonetes e 
supermercados), onde as maiores pontuações 
serão contempladas com prêmios. Por conta 
disso, não está prevista a participação do 
público em geral. Logo, não haverá a coleta de 
dados que já não tenham sido cadastrados 
anteriormente para efeitos de parceria 
profissional. O aplicativo tem como função ser 
uma ferramenta de otimização da ação, onde 
todos os participantes podem conferir 
informações cruciais para o seu desempenho na 
campanha de forma ágil e prática. 
 
O cadastro deve ser minucioso, inclusive para 
que os mediadores da campanha tenham 
garantias de que o público fora do perfil da ação 
de marketing não se envolva indevidamente.  
 
Mesmo sendo um cadastro detalhado, o foco do 
mesmo está pautado por informações 
profissionais (e não pessoais, como foi 
sugerido), as mesmas que já constam em 
cadastros regulares das relações comerciais 
existentes entre XYZ e seus parceiros 
comerciais. 
 
Esperamos que, com esta explicação, a 
preocupação a respeito sobre uma possível 
violação de privacidade dos participantes desta 
promoção seja sanada. E, assim, o aplicativo 
possa ser disponibilizado pela ABCD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FTAO ACBD 
 
Subject: Defense relative to the Application 
named Challenge of Giants XYZ 
 
In attention of ABCD’s refusal to make available 
the application named Challenge of Giants XYZ, 
claiming that the reason is the requirement for 
users to fill register with personal information, 
the agency that coordinates the incentive 
campaign in matter, presents its defense. 
 
The Challenge of Giants is an incentive campaign 
of the XYZ in order to leverage the sale of XYZ 
products along with its current trading partners 
(bakeries, coffee shops and supermarkets) in 
which the highest scores will be contemplated 
with prizes. Hence, it follows that there is no 
provision for public participation. Therefore, 
there will be no data collection that have not 
been registered previously in professional 
partnership. The application has the function to 
be an action optimization tool, in which all 
participants can confront crucial information for 
their performance in the campaign in a fast and 
practical way. 
 
The register must be circumstantial, inclusively 
in order for the campaign mediators have 
guarantees that the public out of marketing 
activity alignment does not engage improperly. 
 
Even though a detailed registration, the focus of 
it is guided by professional information (not 
personal, as suggested), those already 
contained in regular entries of existing trade 
relations between XYZ and its trading partners. 
 
We sincerely hope that with this explanation, 

concern about a possible violation of privacy of 

the participants of this promotion is remedied. 

Therefore, ABCD can make the application 

available. 

 

 

 


