
CAMPANHA PONTOS EM DUBRO E-COMMERCE YARA BRASIL  
 

 
 

Regulamento do Projeto Pontos em Dobro Yara Brasil promovido pela YARA BRASIL 

FERTILIZANTES S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

92.660.604/0001-82, situada na Av. Carlos Gomes, 1672, na Cidade de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes legais abaixo assinados, doravante 

denominada ("YARA") e a REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO S/A, 

sociedade inscrita sob o nº CNPJ 33.150.606/0001-62 (“ORBIA”) institui o regulamento 

para atendimento de produtores rurais no uso de mapas de aplicação em taxa variável de 

fertilizantes nitrogenados em maquinários Stara para produção de trigo e milho conforme 

os termos, cláusulas e condições a seguir ("Regulamento"): 

 

Regulamento: 

1. O objetivo da Campanha é oferecer pontos em dobro – Programa Boa Colheita 

Produtores Rurais que venham a adquirir produtos Yara na plataforma de e-

commerce Yara Brasil conforme regras aqui estabelecidas durante o período de 

vigência da Campanha. 

2. Elegibilidade da campanha  

2.1 A Campanha é válida para todos os produtores rurais (Participantes) - que comprem 

produtos, única e exclusivamente online diretamente em nossa plataforma de e-

commerce (comprar.yarabrasil.com.br), ou que tenham seus pedidos fechados via 

central de atendimento comercial (CST) disponível via CHAT de Atendimento 

plataforma.  

3. Vigência   

3.1 O período de vigência da Campanha será das 08h00 (horário de Brasília) do dia do 

dia 08 de junho de 2022 até às 18h00 (horário de Brasília) do dia 08 de julho de 2022 

(Período de Vigência).   

4. Das Condições gerais da Campanha  

4.1 Esta Campanha poderá ser cancelada a qualquer momento, a exclusivo critério da 

Yara Brasil, sem aviso prévio. 

4.2 A campanha não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação 

assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte ou pagamento adicional 

por parte dos participantes, não estando, portanto, sujeita a qualquer tipo de 

autorização prévia, em conformidade com a legislação vigente (inciso II do artigo 3º 

da Lei n° 5.768/71, regulamentada pelo Decreto n° 70.951/72).  

4.3 A participação nesta Campanha não gerará nenhum outro direto ou vantagem que não 

esteja expressamente previsto neste Regulamento.  

5. Dos termos e obrigações 

5.1 Por meio deste termo, a Yara se compromete a prestar de forma não onerosa aos 

participantes da campanha a troca de pontos – Programa Boa Colheita Produtores 

Rurais conforme regulamento (https://static.orbia.ag/contents/2722/19042022-

regulamento-orbia-yara-5626d2.pdf?utm_medium=banner&utm_source=home-



desktop&utm_campaign=yara-brasil)  disponível na plataforma de marketplace Orbia 

(https://www.orbia.ag/) parceiro Yara. 

5.1.1 Pelo Cliente: 

a) Criar usuário/cadastro na Plataforma E-commerce Yara Brasil e realizar 

suas compras; 

b) Criar usuário/cadastro na Plataforma Orbia; 

c) Consentir com o programa de pontos Yara e; 

d) Realizar a submissão da nota fiscal de compra do(s) produto(s) para obter 

o benefício 

5.2 As partes garantirão que todo tratamento de Dados Pessoais, conforme definido no 

artigo 5°, inciso X da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

“LGPD”, observará a legislação aplicável, incluindo, no que couber, o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados Pessoais – “GDPR”, bem como todo e qualquer e 

regulamento aplicável. 

5.3 A YARA pode processar Dados Pessoais observadas as finalidades legítimas 

previstas na Políticas de Privacidade de Dados Pessoais da YARA BRASIL 

(“Política”), aplicável aos seus Fornecedores, Clientes e Parceiros de Negócios e na 

Políticas de Privacidade de Dados Pessoais da YARA BRASIL (“Política”), aplicável 

aos seus Empregados e Trabalhadores, disponível em 

https://www.yarabrasil.com.br/politica-de-privacidade-da-yara/. 

5.4 O Cliente está ciente e de acordo que a campanha beneficiária clientes que adquiriram 

produtos dentro do período indicado, podendo o mesmo obter o benefício conforme 

condições dispostas no regulamento Yara Boa Colheita Produtores Rurais. Portanto, 

a Yara se exime de qualquer responsabilidade quanto ao não cumprimento dos prazos 

e condições que não as dispostas neste.  

5.5 Código de Conduta: o Participante, ao aderir à esse Regulamento, aplicará normas de 

conduta de negócios que estejam em conformidade com o Código de Conduta para 

Parceiros de Negócios da Yara, cujos detalhes são encontrados em anexo, e que faz 

parte do presente instrumento. O não cumprimento por parte dos termos do Código 

de Conduta dará à YARA, o direito de excluir o Participante da Campanha 

imediatamente. Para conhecer mais sobre o Código de Conduta da YARA, basta 

visitar o site: www.yarabrasil.com.br 

https://www.orbia.ag/
http://www.yarabrasil.com.br/

