
Termos de uso e Regulamento 

IMPORTANTE! 

OS PRESENTES TERMOS DE SERVIÇO REGULAM O USO DESTE SITE DISPONIBILIZADO PELO AAA             
Summit 2021, CONFORME AS DIRETRIZES EXPRESSAS PELA LEI Nº. 13.709, DE 14 DE AGOSTO              
DE 2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – E A POLÍTICA DE PRIVACIDADE PRATICADA                
PELA EMPRESA. 

DESSA MANEIRA, AO ACESSAR O PRESENTE SITE, VOCÊ ATESTA SEU CONHECIMENTO E            
CONCORDÂNCIA COM OS PRESENTES TERMOS DE USO, CUJO TEOR PODE SER ALTERADO A             
QUALQUER TEMPO E MODO, FICANDO SEMPRE DISPONIBILIZADA A ÍNTEGRA DE SEU           
CONTEÚDO ATUALIZADO. A UTILIZAÇÃO DESTE SITE APÓS TAIS ALTERAÇÕES ENTRAREM EM           
VIGOR CONSTITUI SEU CONHECIMENTO DE EVENTUAIS TAIS MUDANÇAS. POR FAVOR,          
CONSULTE OS TERMOS DE USO ANTES DE CADA USO PARA AVERIGUAR MODIFICAÇÕES. 

EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 05º., INCISO VIII, DA LGPD, A EMPRESA DEFINE COMO             
“ENCARREGADO” O SR. LUCAS ROBERT RIBEIRO DE LIMA, ONDE POR MEIO DO ENDEREÇO             
ELETRÔNICO suporte@aaa.academy SERÁ REALIZADA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS         
E A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 

Acesso ao site 

Para acessar este site ou alguns dos recursos que ele oferece, pode ser requerido que você                
forneça alguns detalhes para inscrição ou outras informações. É uma condição de uso deste              
site que toda a informação que você forneça seja correta, atualizada e completa. Se a Empresa                
acreditar que a informação fornecida não é correta, atualizada ou completa, temos o direito de               
recusar o seu acesso a este site ou qualquer um de seus serviços e de cancelar ou suspender                  
seu acesso a qualquer tempo sem notificação prévia. 

Restrições de uso 

Você pode utilizar este site para propósitos expressamente aqui permitidos. Você não pode             
utilizá-lo em qualquer outro objetivo, incluindo propósitos comerciais, sem o consentimento           
prévio expresso e escrito da nossa Empresa. Por exemplo, você não pode (e tampouco pode               
autorizar a terceiros) a (i) associar a marca da nossa Empresa a nenhuma outra, ou (ii) fazer um                  
frame deste site em outro ou (iii) fazer um hiperlink para este site sem a autorização expressa                 
prévia e escrita de um representante da nossa Empresa. Para efeitos destes Termos de Uso,               
“associar a marca da nossa Empresa” significa expor nome, logo, marca comercial ou outros              
meios de atribuição ou identificação em fonte de maneira que dê ao usuário a impressão de                
que tal fonte tem o direito de expor, publicar ou distribuir este site ou o conteúdo                
disponibilizado por ele. Você concorda em cooperar com a Empresa para cessar qualquer             
associação, frame ou hiperlink não autorizados. 

Propriedade da Informação 

O material e conteúdo (referido nesse documento como “conteúdo”) acessíveis neste site e             
qualquer outro web site de propriedade, licenciado ou controlado pela nossa Empresa            
pertence à Empresa ou à fonte que forneceu o conteúdo a nossa Empresa. Assim, ou a nossa                 
Empresa ou a fonte em questão são quem detém todo o direito, título e proveito no Conteúdo.                 
Da mesma forma, o conteúdo não pode ser copiado, distribuído, republicado, carregado,            
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postado ou transmitido por qualquer meio sem o consentimento prévio escrito de nossa             
Empresa, ou ao menos que esteja autorizado de forma escrita no nosso site, exceto quando               
você imprime uma cópia para seu uso pessoal somente. Ao fazer isso, você não pode remover,                
alterar ou causar remoção ou alteração em qualquer copyright, marca comercial, nome            
comercial, marca de serviço ou qualquer outro aviso de propriedade no Conteúdo.            
Modificação ou uso do Conteúdo em qualquer outra forma que não as expressamente             
descritas neste Termo de Uso viola os direitos de propriedade intelectual de nossa Empresa.              
Nem autoria nem propriedade intelectual são transferidas para você ao acessar este site. 

Hiperlinks 

Este site pode conter links para outros websites que não são mantidos ou mesmo relacionados               
à nossa Empresa. Hiperlinks para tais sites são providos como um serviço para usuários e não                
são afiliados a este site ou a nossa Empresa. Nossa Empresa não revisa todos ou mesmo                
nenhum desses sites e não é responsável pelo conteúdo deles. O usuário assume o risco ao                
acessar esses hiperlinks e nossa Empresa não faz nenhuma representação ou dá garantias             
sobre a plenitude ou precisão dos hiperlinks e os sites ao quais eles direcionam. Finalmente, a                
conclusão de qualquer hiperlink para um site de terceiro não necessariamente implica endosso             
da nossa Empresa a esse site. 

Envios 

Por este termo você garante à nossa Empresa o direito e licença royalty-free, perpétuo,              
irrevogável, global não exclusivo de usar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir,           
criar trabalhos derivados, distribuir, representar e expor todo o conteúdo, observações,           
sugestões, ideias, desenhos ou outras informações comunicadas à nossa Empresa por esse site             
(juntos, denominados agora como “Envios”), e incorporar qualquer Envio em outros trabalhos            
em qualquer formato, mídia ou tecnologia conhecida hoje ou ainda a ser desenvolvida. Nossa              
Empresa não será obrigada a tratar nenhum Envio como confidencial e pode usar qualquer              
Envio em seu negócio (incluindo e não se limitando a produtos ou propaganda) sem ser               
imputada nenhuma responsabilidade por royalties ou qualquer outra consideração de          
qualquer tipo e como resultado não fica responsável por qualquer similaridade que possa             
aparecer em operações futuras da Empresa. 

Nossa Empresa tratará qualquer informação pessoal que você submeter por esse site de             
acordo com as Políticas de Privacidade do site, seguindo estritamente as diretrizes impostas             
pela LGPD. 

Aviso Legal 

Você entende que nossa Empresa não pode e não garante que arquivos disponíveis para              
download da Internet estejam livres de vírus, worms, cavalos de Tróia ou outro código que               
possa manifestar propriedades contaminadoras ou destrutivas. Você é responsável por          
implementar procedimentos e checkpoints suficientes para satisfazer seus requisitos de          
segurança e por manter meios externos a este site para reconstrução de qualquer dado              
perdido. Nossa Empresa não assume nenhuma responsabilidade ou risco pelo uso da internet. 

O conteúdo não é necessariamente completo e atualizado e não deve ser usado para substituir               
quaisquer relatórios, declarações ou avisos dados pela Empresa. Especialistas, colaboradores e           
outros devem usar o Conteúdo da mesma maneira que qualquer outro ambiente educacional e              
não deve confiar somente no Conteúdo em detrimento de seu próprio julgamento profissional.             



A informação obtida ao usar este site não é completa e não cobre todas as questões, tópicos                 
ou fatos que possam ser relevantes para seus objetivos. 

Toda informação neste site, seja de natureza histórica ou prospectiva, é válida somente para a               
data que foi publicada no site e a Empresa não se compromete com nenhuma obrigação de                
atualizar tal informação depois que é publicada ou remover tal informação deste site caso ela               
não seja (mais) precisa ou completa. 

Marcas Registradas 

Marcas e logos presentes neste site são de propriedade da Empresa ou da parte que as                
disponibilizaram para a Empresa. A Empresa e as partes que disponibilizaram marca e logo              
detém todos os direitos sobre as mesmas. 

Informação provida pelo usuário 

Você não pode publicar/enviar, apresentar ou fazer conexão a este site qualquer material que: 

● você não tenha o direito de postar, incluindo material de propriedade de terceiros; 
● defenda atividade ilegal ou discutir a intenção de fazer algo ilegal; 
● seja vulgar, obsceno, pornográfico ou indecente; 
● não diga respeito diretamente a este site; 
● possa ameaçar ou insultar outros, difamar, caluniar, invadir privacidade, perseguir, ser           

obsceno, pornográfico, racista, assediar ou ofender; 
● busca explorar ou prejudicar crianças expondo-as a conteúdo inapropriado, perguntar          

sobre informações pessoais ou qualquer outro do tipo; 
● infrinja qualquer propriedade intelectual ou outro direito de pessoa ou entidade,           

incluindo violações de direitos autorais,marca registrada ou direitos de publicidade; 
● violam qualquer lei ou podem ser considerados para violar a lei; 
● personifique ou deturpar sua conexão com qualquer entidade ou pessoa; ou ainda            

manipula títulos ou identificadores para encobrir a origem do conteúdo; 
● promova qualquer empreendimento comercial (ex: oferecer produtos ou serviços em          

promoção) ou que engaje de qualquer forma em uma atividade comercial (ex: realizar             
sorteios ou concursos, expor banners patrocinadores e/ou solicitar bens e serviços)           
exceto que especificamente autorizado neste site; 

● solicitar fundos, divulgações ou patrocinadores; 
● inclua programas com vírus, worms e/ou Cavalos de Tróia ou qualquer outro código,             

arquivo ou programa de computador destinado a interromper, destruir ou limitar a            
funcionalidade de qualquer software ou hardware de computador ou         
telecomunicações; 

● interrompa o fluxo normal da conversa, faça com que a tela “role” mais rápido do que                
os outros usuários conseguem acompanhar ou mesmo agir de modo a afetar a             
habilidade de outras pessoas de se engajar em atividades em tempo real neste site; 

● inclua arquivos em formato MP3; 
● desobedeça qualquer política ou regra estabelecida de tempos em tempos para o uso             

desse site ou qualquer rede conectada a ele; ou 
● contenha hiperlinks para sites que contenham conteúdo que se enquadrem nas           

descrições acima. 

Mesmo sem a obrigação de fazê-lo, nossa Empresa reserva o direito de monitorar o uso deste                
site para determinar o cumprimento destes Termos de Uso assim como o de remover ou vetar                



qualquer informação por qualquer razão. De qualquer forma você é completamente           
responsável pelo conteúdo de seus envios. Você sabe e concorda que nem a Empresa ou               
qualquer terceiro provendo conteúdo para a Empresa assumirá qualquer responsabilidade por           
nenhuma ação ou inação da Empresa ou referido terceiro a respeito de qualquer envio. 

Segurança 

Toda senha usada para este site é somente para uso individual. Você é responsável pela               
segurança de sua senha (se for o caso). A Empresa tem o direito de monitorar a segurança de                  
sua senha e ao seu critério pode pedir que você a mude. Se você usar qualquer senha que a                   
Empresa considere insegura, a Empresa tem o direito de requisitar que a senha seja              
modificada e/ou cancelar a sua conta. 

É proibido usar qualquer serviço ou ferramenta conectada a este site para comprometer a              
segurança ou mexer com os recursos do sistema e/ou contas. O uso ou distribuição de               
ferramentas destinadas para comprometer a segurança (ex: programas para descobrir senha,           
ferramentas de crack ou de sondagem da rede) são estritamente proibidos. Se você estiver              
envolvido em qualquer violação da segurança do sistema, a Empresa se reserva o direito de               
fornecer suas informações para os administradores de sistema de outros sites para ajudá-los a              
resolver incidentes de segurança. A Empresa se reserva o direito de investigar potenciais             
violações a esse Termo de Uso. 

A Empresa se reserva o direito de cooperar totalmente com as autoridades competentes ou              
pedidos da justiça para que a Empresa revele a identidade de qualquer pessoa que publique               
e-mail, mensagem ou disponibilize qualquer material que possa violar estes Termos de Uso. 

AO ACEITAR ESTE ACORDO VOCÊ ISENTA A EMPRESA DE QUALQUER CONSEQUÊNCIA           
RESULTANTE DE QUALQUER AÇÃO DA EMPRESA DURANTE OU COMO RESULTADO DE SUAS            
INVESTIGAÇÕES E/OU DE AÇÕES TOMADAS RESULTANTES DE INVESTIGAÇÕES TANTO DA          
EMPRESA QUANTO DAS AUTORIDADES DE JUSTIÇA COMPETENTES. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Política de Privacidade do AAA Summit 2021 foi formulada com o intuito de zelar pela                
privacidade e segurança das informações coletadas de nossos clientes e usuários. 

A política de privacidade estabelecida pelo AAA Summit 2021 compreende a forma como as              
informações capazes de identificar nossos clientes e usuários são armazenadas e utilizadas,            
sejam as coletadas diretamente em nosso site, consultas ao serviço de atendimento ao cliente              
ou cadastro para recebimento de promoções ou newsletter. 

As informações de contato dos clientes e usuários poderão ser utilizadas para campanhas             
publicitárias do AAA Summit 2021, que enviará informações sobre os serviços, através de             
mensagens publicitárias como promoções, dicas, divulgação de parceiros e clientes que           
possam agregar algum valor ou interesse aos nossos assinantes. 

O AAA Summit 2021 trará, em seus comunicados, newsletters, ofertas e mensagens            
publicitárias enviadas por e-mail a opção de cancelamento do envio deste tipo de mensagem.              
A solicitação será atendida no tempo mínimo necessário para sua execução. 



Por esta Política de Privacidade, você autoriza o AAA a compartilhar seus dados cadastrais              
com empresas parceiras da nossa Empresa e isenta o AAA Summit 2021da responsabilidade             
pelos atos, anúncios e conteúdos gerados por nossos parceiros comerciais e redes de             
anúncios. 

Para maiores informações sobre nossas políticas de privacidade, contate-nos através do           
suporte@aaa.academy. 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

Promoção “Indique o AAA Summit”. 

1 – PERÍODO DA PROMOÇÃO (inscrições, apuração de resultados e entrega dos prêmios): 

Início das inscrições a 15/02/2021. 

2 – PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 

Início das inscrições até 18/01/2021. 

3 – CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Evento participante: a presente promoção é referente ao AAA Summit 2021, evento online              
com participação aberta e gratuita ao público.   

3.2. São permitidos participantes pessoa física com idade igual ou superior aos dezoito (18)              
anos completos, no ato da inscrição no evento, residente e domiciliado no Brasil e portador de                
CPF regular junto à Receita Federal do Brasil. 

4 – DESCRIÇÃO DA MECÂNICA 

4.1. Esclarecimentos Iniciais e mecânica básica: Essa promoção realizar-se-á totalmente online,           
sendo a participação gratuita e opcional aos participantes do evento. Após fazer sua inscrição              
por meio de formulário no website, o participante poderá, caso deseje, convidar mais pessoas              
para o evento por meio de um hyperlink customizado com seu código de participação. Para               
cada pessoa indicada que faça sua inscrição no evento, o usuário que enviou o convite               
receberá 1 (um) ponto em sua contagem de indicações. As premiações serão distribuídas com              
base no desempenho dos participantes.  

4.2. Cumprida a condição acima e as demais condições previstas no Regulamento, o             
consumidor poderá se inscrever no evento, convidar mais pessoas e participar da conquista             
dos prêmios prometidos. 

4.3. As indicações no evento só serão contabilizadas e os pontos adicionados à contagem caso               
a pessoa que foi convidada faça sua inscrição usando o hyperlink personalizado único do              
enviante do convite. Caso a pessoa faça sua inscrição de outra maneira, seu registro não               
contabilizará pontos para o enviante do convite. 
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4.4. Ao efetuar sua inscrição no evento e na promoção, o participante deverá preencher              
formulário completo, com todas as informações solicitadas. 

4.5. O registro do participante no sistema será centralizado no endereço de e-mail, ou seja,               
caso o participante preencha novamente o formulário utilizando outro e-mail, será           
considerado como outro cadastro. Caso identificada conduta de má fé ao realizar dois ou mais               
cadastros, o participante poderá ser excluído da promoção. 

4.6. Caso o participante não tenha salvo seu hyperlink personalizado único ao fazer seu              
cadastro no evento, poderá obtê-lo novamente com o seguinte procedimento: (1) acessar a             
página do evento, (2) refazer sua inscrição utilizando o mesmo endereço de e-mail do 1º               
cadastro. Fazendo isso, o sistema identificará que trata-se de um participante já inscrito e trará               
novamente o mesmo hyperlink personalizado único, sem prejuízo à contagem de indicações do             
participante. O participante também poderá adotar este procedimento caso queira          
acompanhar seu contador de indicações, que aparecerá em sua tela junto com seu hyperlink              
personalizado único. 

4.7. Não há limitação na quantidade de participantes na promoção, bem como também não há               
limitação na quantidade de pessoas indicadas por cada participante da promoção. 

5 – PREMIAÇÃO 

5.1. Descrição dos prêmios: conforme disposto no regulamento, o usuário é contemplado            
quando atinge um determinado número de pessoas indicadas para o evento. Os prêmios             
possuem diferentes pontuações necessárias e são cumulativos. 

01 (uma) indicação inscrita no evento: Ebook de Métricas de Inovação 

● Prêmio: Ebook de Métricas de Inovação 

05 (cinco) indicações inscritas no evento: Inovação Aberta (ebook) 

● Prêmio: Inovação Aberta (ebook) 

10 (dez) indicações inscritas no evento: Acesso à uma Masterclass do Arthur Igreja. 

● Prêmio: Acesso à uma Masterclass do Arthur Igreja. 

20 (vinte) indicações inscritas no evento: Desconto para assinatura da Plataforma. 

● Prêmio: Desconto para assinatura da plataforma  

35 (trinta e cinco) indicações inscritas no evento: Acesso a uma Masterclass do Allan Costa. 

● Prêmio: 35 - Acesso a uma Masterclass do Allan Costa. 

50 (cinquenta) indicações inscritas no evento: Ebook “Curso de Tendências”  

● Prêmio: Ebook “Curso de Tendências”. 



150 (Cento e cinquenta) indicações inscritas no evento: Acesso às gravações do Curso do              
Arthur Igreja 

● Prêmio: Acesso às gravações do Curso do Arthur Igreja. 

200 (duzentas) indicações inscritas no evento: Acesso a três gravações do Curso do Allan Costa. 

● Prêmio: Acesso a três gravações do Curso do Allan Costa. 

 

6 – CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  

6.1. A organização do evento reserva-se ao direito de desclassificar do concurso qualquer             
participante com suspeita de fraude, podendo configurar essa suspeita por diversos motivos,            
sendo alguns deles: (i) múltiplos cadastros oriundos de mesmo endereço IP; (ii) cadastros             
realizados com endereços de e-mail falsos ou inexistentes, como abc@abc.com ou           
teste@teste.com; (iii) cadastros realizados com e-mails criados em ferramentas de endereços           
temporários; (iv) múltiplos cadastros em pequena janela de tempo com mesma pessoa            
indicadora; (v) cadastro de pessoas não elegíveis para esta promoção; (vi) cadastros com dados              
falsos ou inconsistentes; (vii) cadastros efetuados por método robótico, automático, repetitivo,           
programado ou similar ou mecânico; (viii) tentativas de adulterar dados no sistema cadastral,             
tanto de seu registro como no de terceiros. 

6.2. As participações que não preencherem as condições básicas da promoção, previstas neste             
Regulamento, não terão nenhuma validade, sendo os participantes automaticamente         
desclassificados e perdendo o direito ao prêmio. 

6.3. Sendo o participante considerado fraudulento pela organização, seu cadastro será           
considerado inválido na promoção, perdendo o direito a toda e qualquer premiação que por              
ventura tenha conquistado com a mecânica do concurso. 

  

6.4. Ficam impedidos de participar da promoção colaboradores das empresas mandatárias e            
aderentes, bem como seus parentes de 1º grau e fornecedores diretamente ligados ao             
desenvolvimento da promoção. 

7 – ENTREGA DA PREMIAÇÃO 

7.1. Prazo para divulgação: os vencedores da promoção serão divulgados em até 15 dias úteis               
após o evento AAA Summit 2021, que será realizado no dia 20/01/2021. 

7.2. Canais de divulgação: os vencedores receberão comunicação por e-mail anunciando suas            
conquistas. 

7.3. Entrega da premiação: a organização irá empenhar todos os esforços na tentativa de              
contatar o contemplado, devendo ele dar retorno positivo e enviando sua documentação            
comprobatória em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação dos vencedores. 



7.4. Entrega da premiação: na hipótese de algum participante sorteado preliminarmente não            
ser localizado através dos contatos fornecidos no seu cadastro em turnos distintos, em até              
cinco (5) dias úteis, contados do primeiro contato por e-mail, o mesmo não será considerado               
classificado, não fazendo jus ao prêmio, e será considerada premiada a próxima participação             
válida, conforme a regra de aproximação prevista neste Regulamento, até que seja localizado             
um participante elegível ao recebimento do prêmio, considerando o prazo de prescrição            
previsto neste Regulamento. 

 7.5. Documentação comprobatória: ao receber o comunicado de contemplação, o premiado           
deverá enviar por e-mail cópia digital de seu CPF, RG ou documento oficial com foto. 

 7.6. Caso o contemplado se recuse a apresentar os documentos elencados no item anterior,              
ou os apresente de forma divergente do cadastro, ou não respeite o prazo de 5 (cinco) dias                 
úteis após o comunicado de contemplação, ele será automaticamente desclassificado e o            
prêmio correspondente será destinado a outro participante de acordo com a regra de             
aproximação prevista em Regulamento. 

  

7.7. Formato de entrega: as informações sobre a premiação serão enviadas para os             
contemplados por meio do endereço de e-mail cadastrado no momento da inscrição na             
promoção. Tal comunicação por e-mail será enviada em até 15 dias úteis após a realização do                
evento. 

7.8. Em caso de problemas no recebimento dos emails referentes a premiação, ou entrega dos               
prêmios, o vencedor deve entrar em contato pelo e-mail suporte@aaa.academy. 

 

8 – FORMA DE APURAÇÃO 

8.1. Toda a apuração do evento será realizada por meio de sistema informatizado usado para               
realização do concurso, incluindo consulta dos dados cadastrais do participante, levantamento           
dos premiados, divergência entre cadastros e documentos, etc. 

8.2. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão dirimidas pela             
organizadora, por meio do canal de atendimento suporte@aaa.academy. 
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