Política de Conteúdo Gerado pelo Usuário
Todas as empresas do grupo Pernod Ricard têm um longo compromisso de promover o
consumo responsável. Por meio de uma ampla variedade de iniciativas, geralmente em
parceria com diversas organizações (incluindo associações industriais, reguladores,
autoridades públicas e representantes) a Pernod Ricard e suas afiliadas estão
profundamente comprometidas em promover o consumo responsável e desencorajar o
uso indevido de nossos produtos.
Como consequência do nosso compromisso em promover o consumo responsável de
bebidas alcoólicas, contamos com a colaboração dos usuários e esperamos que vocês não
postem comentários, fotos, vídeos e outros tipos de conteúdo (“Publicação") que:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inclua qualquer pessoa que seja ou pareça ser menor de idade, incluindo qualquer
pessoa que esteja associada ao consumo de álcool, que não tenha ou que pareça não
ter idade legal para beber;
Seja feita por alguém que não tenha atingido a idade legal mínima permitida para
consumo de bebidas alcoólicas;
Encoraje a compra ou consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade ou
consumo ilegal, irresponsável ou imoderado;
Promova o consumo excessivo ou que de qualquer forma condene ou critique
qualquer pessoa que opte por não consumir bebidas alcoólicas;
Retrate a ingestão irresponsável de bebidas alcoólicas sob uma luz positiva
ou que associe o consumo de bebidas alcoólicas com a condução de
veículos, operação de qualquer tipo de máquina ou envolvimento em
qualquer tipo de atividade perigosa;
Implique que as bebidas alcoólicas tenham quaisquer benefícios físicos,
psicológicos, intelectuais ou contribuam para o sucesso sexual;
Glorifique a força do álcool, o teor de álcool relativamente alto ou o efeito intoxicante
de uma bebida;
Mencione o consumo de álcool em relação a qualquer tipo de comportamento
ilegal, antissocial, perigoso, agressivo ou violento;
Apresente logotipos protegidos por direitos autorais, produtos ou personagens que
não sejam nossas marcas;
Contenha linguagem ou gestos ofensivos ou que possam ser vistos como ofensivos
com base no sexo, raça, orientação sexual, religião ou cultura, ou que constituam um
ataque pessoal a outro usuário, indivíduo ou empresa.

Caso sua postagem não esteja em conformidade com o acima exposto, nos reservamos o
direito de removê-la. Acreditamos que beber com responsabilidade é a chave para a
manutenção de um estilo de vida equilibrado e positivo para a maioria dos adultos que
optam por beber. Para obter mais informações sobre o consumo responsável, visite
https://www.abrabe.org.br/sem-excesso/

