
 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 
(VENDEDOR/BALCONISTA) 

 

• QUEM PODE PARTICIPAR DA PROMOÇÃO? 

A promoção Pintor a Milhão, é destinada aos pintores usuários das 
Tintas Anjo (pessoa física, domiciliada território nacional) e aos 
balconistas/vendedores (pessoas físicas) que se encontrem 
domiciliadas no Brasil, e devidamente pertencentes ao quadro de 
funcionários do CNPJ gerador do documento fiscal, sendo que ambos 
atendem às condições de participação requeridas no regulamento da 
promoção. 
 

• QUAL O PERÍODO DE CADASTRO DA PROMOÇÃO? 

Somente estarão aptos a participar do sorteio, os cupons fiscais 
emitidos e cadastrados no site da promoção período de 11/04/22, até 
as 23:59 horas, do dia 09/08/22. 

 

• COMO FAÇO PARA ME CADASTRAR? 

Acesse o site oficial da promoção: https://pintoramilhao.com.br  

Você pode acessar as páginas de cadastro clicando em: 

  

 Ou ainda em: 

 

 

 

 

https://pintoramilhao.com.br/


 

 

 

Os links de cadastro estão localizados nos espaços indicados em nossa 
pagina conforme figura abaixo: 

 

No campo “primeiro acesso” você deverá inserir seu CPF e clicar em 
“Cadastrar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Você será direcionado para uma página solicitando seus dados. 
Informe seus dados conforme solicitado na plataforma, lembrando 
que você deverá obrigatoriamente escolher a opção de vendedor no 
campo “Profissão”. 

 

Após preencher todos os campos você deverá Ler e Aceitar as regras 
da promoção e clicar no botão de cadastrar conforme figura abaixo: 

 

Pronto, agora seu cadastro está concluído. 



 

 

 

Também existe a possibilidade de o consumidor participar da 
promoção (criar o cadastro e cadastrar documentos fiscais), via 
WhatsApp, iniciando uma interação com o robô de atendimento, 
através do número (48) 99690-2893. Nos cadastros realizados através 
do Whatsapp também deverão ser digitados todos os campos de 
cadastro; 

• EXEMPLO DE CADASTRO WHATSAPP:  

Mostraremos o inicio e o final do processo para melhor compreensão: 

Inicio do contato do Participante: Oi 
Pintor a Milhão: Olá! Bem-vindo à promoção Pintor a Milhão. Para 
continuar você deve aceitar os termos de uso da plataforma. 
https://www.sorteiovirtual.com/politica-privacidade 
Você aceita os termos de uso? 
1 - Sim 
2 – Não 
Participante: 1 (somente o número) 
Pintor a Milhão: Certo. Agora vamos iniciar seu cadastro. É rapidinho, 
você só precisa realizar uma vez, e terá acesso a todas as informações 
de sua conta. 
Informe seu CPF 
Participante: CPF do participante 
O Participante digita os demais dados solicitados durante a interação 
com o robô. 
... 
Pintor a Milhão: Parabéns! Seu cadastro foi concluído 
Você pode acessar seu painel de usuário em 
https://pintoramilhao.com.br 
Seus dados de acesso são 
Usuário: Seu CPF 
Senha: ******** 
Agora você já pode cadastrar seu cupom 
 

 

 

https://pintoramilhao.com.br/


 

 

• COMO FAÇO PARA VER MEU CÓDIGO ÚNICO DE 
VENDEDOR? 

Após o Login na pagina da promoção, você poderá consultar seu 
código único de vendedor clicando no botão “Participe” conforme 
figura abaixo: 

No final da página você terá acesso ao seu Código Único de Vendedor 

 

Este número é muito importante, pois é com ele que você poderá: 

1) Indicar para que o Pintor faça seu primeiro cadastro na 
plataforma e desta forma validar que todos os participantes sejam 
profissionais de pintura. 
 

 

* Imagem do Painel do Pintor para cadastro Inicial 

 



 

 

 
2) Indicar para todos os pintores que adquirirem produtos anjo em 

seu estabelecimento comercial para que insiram o seu Código 
Único de Vendedor no momento do cadastro do cupom. Desta 
forma você poderá concorrer a premiação de vendedor com os 
mesmos números da sorte gerados. Quanto mais pintores 
participarem indicando o seu Código único mais chances você 
terá de ser sorteado. 

 

*Imagem do Painel do Pintor para cadastro Notas ou cupons fiscais 

 

• COMO VEJO MEUS NÚMEROS DA SORTE? 

Acesse o link da promoção em https://pintoramilhao.com.br, Digite o 
nome de usuário e senha e clique em seu nome para acessar. 

Para acessar o seu “Painel de Usuário”, você deverá clicar em seu nome 
de usuário que está localizado no canto direito superior da pagina 
conforme figura abaixo.  

https://pintoramilhao.com.br/


 

 

 

 

Na aba minhas indicações você poderá acompanhar todos os números 
gerados pelos pintores que utilizaram o seu “código único de vendedor”. 
Clicando no número indicado abaixo na figura, você poderá verificar os 
Números da sorte que estará concorrendo por cada indicação. 

 

• É POSSÍVEL ALTERAR MEUS DADOS DE 
CADASTRO? 

Sim, é possível alterar seus dados cadastrais, menos o seu CPF. Para 
alterar seus dados você deve realizar o login no site da promoção, clicar 
na opção “Meus Dados” e atualizar as informações desejadas. 
 

• POSSO RECEBER MEU PRÊMIO EM DINHEIRO? 



 

 

O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro. 
 

• COMO SERÁ A ENTREGA DO PRÊMIO? 

Os prêmios serão entregues aos contemplados na Sede da Anjo 
Química Caso haja a necessidade de deslocamento do ganhador para 
retirada do prêmio, as despesas do traslado serão por conta da 
promotora, em prévio consenso entre as partes de local, data, hora e 
meio de transporte utilizado para tal; 
O ganhador deve estar em posse do documento fiscal gerador do 
número da sorte ganhador da promoção, no ato da entrega do prêmio; 
O ganhador deverá apresentar documentação comprobatória da 
veracidade de identidade (documento com foto e CPF); 
Mais detalhes poderão ser verificados no regulamento da promoção 
acessando o seguinte endereço eletrônico: 
https://pintoramilhao.com.br. 
 

• CASO EU SEJA CONTEMPLADO, POSSO 
TRANSFERIR MEU PRÊMIO PARA ALGUÉM? 

Os prêmios são intransferíveis e só podem ser resgatados pelo 
contemplado que tenha o CPF inscrito na promoção. 
 
 

• COMO FICO SABENDO SE FUI SORTEADO? 

Será divulgado o nome dos ganhadores no hotsite da promoção 
https://pintoramilhao.com.br. 

 
• ESQUECI MINHA SENHA, COMO RECUPERÁ-LA? 

Para recuperar a sua senha, acesse o site da promoção, clique em entrar, 
e em seguida, clique no botão “Esqueci minha senha”, preenchendo o 
número de seu CPF, você receberá por e-mail um link automático para 
alterar a sua senha. 
 
 
Não se esqueça de verificar também em sua caixa de Spam e Lixo 
Eletrônico, pois o e-mail poderá estar lá. Ressaltamos que o 

https://pintoramilhao.com.br/


 

 

preenchimento correto do e-mail é imprescindível para que você 
receba a recuperação de senha. 
 

• COMO DEVO PROCEDER EM CASO DE DÚVIDAS 
REFERENTES A PROMOÇÃO? 
•  

As dúvidas podem ser sanadas pelo 48 99688-8442 através de telefone 
e Whatsapp, ou poderão enviar uma mensagem através do formulário 
de contato disponível no site da promoção. 
 
 

 


