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Thomson Reuters Accelerator Day 2019 
Para Fiscal, Comercio Exterior, Legal, Contabilidade (Tax Professional) 

 

1. DEFINIÇÃO 
 

1.1. A Ação "THOMSON REUTERS ACCELERATOR DAY – Tax, Comex, Legal & Tax Professional” (“Ação”) é uma realização da THOMSON 

REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA. situada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Cardoso de Melo, 

1855 - 8° e 13° andares, conjuntos 82 e 132 – Vila Olímpia – CEP: 04.548-005 inscrita no CNPJ/MF 00.910.509/0001-71 (“Thomson 

Reuters”). A ação não envolve o fator sorte ou “álea”, ou qualquer aleatoriedade ou competição de qualquer natureza entre os 

consumidores envolvidos. 
1.2. O Accelerator Day tem o objetivo principal e final de aproximar a Thomson Reuters ao ecossistema de startups, com vista à formação 

de uma rede e discussão de ideias, projetos e possibilidades para eventuais futuras parcerias, fundadas na resolução de questões ligadas 

aos interesses da Thomson Reuters. 
1.3. O Accelerator Day propõe que empreendedores submetam projetos/soluções de tecnologias/produtos/serviços promissores que 

possam agregar valor às nossas soluções ONESOURCE MASTERSAF DW, ONESOURCE TAXONE, ONESOURCE GLOBAL TRADE, LEGAL 

e DOMÍNIO SISTEMAS. 

  
2. PARTICIPAÇÃO 
2.1. A Ação é válida para pessoas jurídicas brasileiras, que atuam no mercado de Startups voltadas para os nichos Fiscal (Taxtech), 

Comércio Exterior (Comextech), Legal (Lawtech) e  Contabilidade (Tax Professional) - e aos parceiros homologados que comercializam 

e/ou implementam as soluções Thomson Reuters ("Empresas") e que poderão se inscrever por meio do 

link: https://www.thomsonreuters.com.br/pt/accelerator-day-2019.html; 

2.1.1. Serão válidas para participação nesta ação as Empresas que apresentarem projetos para aperfeiçoamento de ferramentas 

tecnológicas, nas áreas fiscal, comércio exterior e legal, conforme tabela no item 2.1.3. 

2.1.2. A participação no Accelerator Day é voluntária e gratuita, e não está subordinada a qualquer modalidade de sorte, álea ou 

pagamento pelos concorrentes, nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço da Thomson Reuters, nos termos do 

artigo 3 da Lei n.º 5.768, de 20 de dezembro de 1971, regulamentada pelo Decreto n.º 70.951, de 9 de agosto de 1972. 

2.1.3. Após critérios internos de avaliação e seleção, 04  empresas serão selecionadas no Accelerator Day (dia do Pitch) por bancas 

técnica, funcional e outras e serão convidadas a desenvolver em conjunto com a Thomson Reuters, uma “POC” – Prova de Conceito - (01 

para cada selecionada) por um período máximo de 90 dias para comprovação da aderência da inovação nas soluções ONESOURCE 

Mastersaf DW, ONESOURCE TAXONE, ONESOURCE Global Trade, LEGAL e DOMÍNIO SISTEMAS. A POC será formalizada em documento 
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apartado entre os Selecionados e a Thomson Reuters, de forma que a simples inscrição para a Ação não pressupõe qualquer 

responsabilidade da Thomson Reuters para com as Startups. 

  

Área Temas Específicos 

Fiscal/Tax 

AI (Artificial Intelligence) 

RPA (Robotic Process Automation) 

Comércio Exterior/ Comex 

AI (Artificial Intelligence) 

Analytics 

Integração do Ecossistema de comércio exterior (por meio de ferramentas de visibilidade, mobile, blockchain 

e outras tecnologias) 

Legal Print 

AI (Artificial Intelligence) 

 para organização de conteúdo legal 

 para leitura de diários oficiais 

 

Automação 

 

 para formatação de leis e decretos 

 

 para comparação de documentos jurídicos 

 

Crawlers 

Tax Professional/ 

Contabilidade 

AI (Artificial Intelligence) 

Analytics 

RPA (Robotic Process Automation) 

Microserviços 

Folha de pagamento 

Tabela: Quantidade de empresas, Área e Temas Específicos que serão selecionadas para a fase final: “Pitch Day” 
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3. SOBRE AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Pré-requisitos 

3.1.2. São consideradas elegíveis as inscrições de startup provenientes de todos os Estados brasileiros, desde que: i) devidamente 

constituídas/regularizadas nos órgãos fiscais brasileiros; e ii) possuam projetos/soluções em fase de desenvolvimento, conforme item 

3.1.2.1 abaixo) e que estejam relacionadas aos temas apresentados na tabela do item 2, deste documento; 

3.1.2.1. Podem participar do Accelerator Day as startups titulares de projetos/soluções em fase: 

• Beta: a startup tem uma tecnologia/produto/serviço estruturado e tem testes de validação realizados que podem incluir (mas, não se 

limitam a) construção de protótipo, testes-piloto, Mínimo Produto Viável (MVP); 

• Launched: a startup já finalizou a fase de testes e validações e inseriu a tecnologia/produto/serviço no mercado. 

3.1.3. Os participantes devem aceitar todas as regras e condições deste regulamento e os termos de uso do site. Conforme tratado no 

preâmbulo deste regulamento, o ato de inscrição nesta ação implica no aceite integral pela startup participante dos termos do presente. 

3.1.4. Os empreendedores das startups participantes devem ser maiores de idade, seguindo todos os parâmetros da legislação brasileira. 

3.1.5. As soluções submetidas pelas startups no contexto do Accelerator Day deverão ter um caráter global, i.e. podendo ser replicadas em 

outros mercados fora do Brasil. 

  

4. CRONOGRAMA 
4.1. O cronograma de inscrição, pré-seleção, seleção e premiação será conforme o disposto abaixo: 

  

07.10 - Lançamento da campanha e abertura das inscrições 

• período de inscrições: 29 dias 

04.11 - Encerramento das Inscrições 

05.11 - Início da pré-seleção - validação e análise dos dados de inscrição - banca avaliadora da Thomson Reuters 

• período de pré-seleção: 9 dias 

13.11 - Divulgação dos selecionados na pré-seleção 

14.11 - Avaliação e seleção - banca avaliadora da Thomson Reuters 

• Avaliação e seleção: 12 dias 

25.11 - Divulgação das empresas semifinalistas 

26.11 - Preparação das empresas semifinalistas 

• Preparação: 10 dias 

06.12 - Pitch Day  

09.12 - Preparação para a POC 

• Definição de Sponsor, pontos de contato, definição de "Use Case" com validação interna e da Startup. 

27.01.20 - Início da POC 

• 1º passo: validar o Use Case com Clientes 
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5. SOBRE AS INSCRIÇÕES 
5.1. Para se inscrever no Accelerator Day os participantes devem acessar a página https://www.thomsonreuters.com.br/pt/accelerator-

day-2019.html, e preencher os campos do formulário de submissão. 

5.2. Não foram disponibilizados outros canais para envio das informações requisitadas ou de qualquer material adicional. Caso o 

recebimento de algum material tenha acontecido por meio de outro canal que não o formulário de inscrição este, em hipótese alguma, 

será considerado durante o processo seletivo. A data de abertura e encerramento das inscrições foi comunicada na página do Accelerator 

Day. 

5.3. O formulário de inscrição é composto por perguntas que buscam coletar informações sobre a tecnologia/produto/serviço (ou 

“projeto” ou “solução”) para substanciar o processo de avaliação. Por esta razão, os campos obrigatórios do formulário devem ser 

preenchidos. Todas as informações devem ser respondidas em português. 

5.4. Projetos/soluções com informações incompletas e/ou que não atenderem aos pontos listados serão excluídos do desafio e não serão 

avaliados. 

5.5. As inscrições são gratuitas 

5.6. As startups são responsáveis por certificar que atendem aos requisitos para participação no Accelerator Day. 

5.7. Caso a startup esteja, de alguma forma: i) legalmente impedida ou impedida por terceiro a participar do desafio; ii) infringindo 

alguma obrigação de confidencialidade; ou iii) infringindo propriedade intelectual de terceiros; a startup ficará proibida continuar a 

participação no Accelerator Day. Caso a Thomson Reuters venha a ter conhecimento de tais impedimentos após a inscrição, poderá, a 

qualquer tempo, desclassificar a startup, nada sendo devido à startup, sem prejuízo da responsabilidade da startup por quaisquer danos 

enfrentados pela Thomson Reuters. 

5.8. Caso seja constatado, em qualquer momento do Accelerator Day, qualquer ato anti-concorrencial, antiético, ilícito ou que infrinja a 

política de Compliance da Thomson Reuters pela startup, a startup será imediatamente desclassificada do desafio, podendo, inclusive, ser 

responsabilizada por tais atos. 

  

6. SOBRE AS ETAPAS DO ACCELERATOR DAY, PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
6.1. A Thomson Reuters é responsável pela avaliação dos projetos/soluções submetidos ao Accelerator Day. 

6.2. O processo seletivo será realizado por uma comissão de avaliadores formada por especialistas técnicos e de negócios da Thomson 

Reuters e potencialmente outros parceiros (a serem designados pela Thomson Reuters) que garantem total imparcialidade às startups 

participantes. 

6.3. O ciclo principal do Accelerator Day está estruturado em 8 (sete) etapas, conforme indicado na seção 4 deste regulamento. 

• ETAPA 1 – LANÇAMENTO DA CAMPANHA E ABERTURA DAS INSCRIÇÕES. 

• ETAPA 2 – ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

• ETAPA 3 - PRÉ-SELEÇÃO - Nesta etapa, as inscrições serão analisadas e validadas pelas equipes internas da Thomson Reuters, 

conforme os critérios de aderência ao negócio e data de inscrição. 

• ETAPA 4 – AVALIAÇÃO E SELEÇÃO – Nesta etapa, os projetos/soluções submetidas pelas startups são avaliadas pelo corpo de 

avaliadores da Thomson Reuters com o objetivo de identificar os projetos/soluções com maior aderência aos objetivos do 

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/accelerator-day-2019.html
https://www.thomsonreuters.com.br/pt/accelerator-day-2019.html
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Accelerator Day, conforme critérios constantes nos subitens abaixo. Isso, em hipótese alguma, desclassifica ou diminui a 

qualidade dos projetos não classificados nesta fase. 

• ETAPA 5 - DIVULGAÇÃO DOS SEMIFINALISTAS - Aqui, as startups selecionadas e não selecionadas serão comunicadas sobre a 

continuidade ou não para as próximas etapas. 

• ETAPA 6 - PREPARAÇÃO DAS STARTUPS - Neste período, as startups terão possibilidade de entrar em contato com equipes da 

Thomson Reuters para solucionar uma ou outra pequena dúvida existente para melhorar o Pitch da próxima etapa. Nesta etapa 

também será agendada uma reunião online (WebEx, por exemplo), com cada startup selecionada para que as partes se 

conheçam e possam entender melhor a solução da startup e o objetivo do Accelerator Day. Apesar desta etapa não tem caráter 

desclassificatório, poderá ocorrer o entendimento, por qualquer uma das partes, de que a startup não seguirá para as próximas 

fases. Cabe única e exclusivamente à Thomson Reuters substituir ou não esta startup por outra startup que fora desclassificada 

na etapa 4. 

• ETAPA 7 - ACCELERATOR DAY - Nesta fase, cada startup terá um período para apresentar seu projeto/solução através do 

"pitch" e mais outro momento minutos para responder às dúvidas dos avaliadores. Aqui também, em hipótese alguma, 

desclassifica ou diminui a qualidade dos projetos não classificados nesta fase. 

• ETAPA 8 - POC - Nesta fase, será feita a comprovação da aderência da inovação nas soluções ONESOURCE MASTERSAF DW, 

ONESOURCE TAXONE, ONESOURCE GLOBAL TRADE, LEGAL e DOMÍNIO SISTEMAS. Neste momento, também serão 

levantados os investimentos necessários, as formas de comercialização, go to market, os aspectos jurídicos e financeiros 

necessários para adicionar e/ou incorporar as inovações em nossas soluções Thomson Reuters. 

6.4. A etapa de avaliação será conduzida em 03 (três) fases: 

6.4.1. Fase I de avaliação e seleção – Avaliação dos projetos/soluções com base nas informações submetidas nos formulários online: 

• Sobre a solução 

> Descreva brevemente a solução 

> Defina o problema ou a oportunidade, na qual a solução atua 

> Especifique o(s) segmento(s) de mercado que a solução atua, no momento (energia, industria, serviço, finanças, legal/jurídico, 

saúde, tecnologia etc.) 

> Qual o tempo estimado de implantação de sua solução? 

 

• Proposta de valor e Diferencial Competitivo 

> Descreva a proposta de valor e o diferencial de sua solução, com relação a competidores e outras soluções 

> Quais foram as etapas utilizadas para validar a solução no mercado? 

> Descreva sua estratégia e estrutura de preços. Quais evidências você tomou para validação? 

• Estrutura da equipe 

> Os fundadores da empresa já se conheciam antes da Startup ou já trabalharam juntos? 

> Qual(is) time(s) compõe(m) a startup e quantos são (exemplo: 10 pessoas no total, 2 cofounders, 3 desenvolvedores, 2 para 

suporte técnico)? 

> Sua equipe de desenvolvimento é interna ou externa? 

> Sua startup tem um conselho administrativo, investidores anjos e/ou mentores? Se sim, quem são? 
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• Sobre o negócio 

> A solução é escalável para outros países? 

> Quantos clientes (pagantes) referência que já utilizam a solução? Você pode citá-lo(s)? 

> Sua oferta requer uma plataforma ou market place? 

> Sua startup atingiu o break even point (ponto de equilíbrio)? 

> Qual é a taxa de consumo (burn rate) da startup? 

> Qual a sua receita anual e quanto desta receita é recorrente? 

> A startup atua hoje com algum cliente, parceiro, ou competidor das soluções Thomson Reuters? Se sim, qual(is) é(são)? 

> Como uma parceria com a Thomson Reuters poderia ajudar a acelerar o seu negócio? 

6.4.2. Ao final da Fase I serão selecionadas para a Fase II de Reunião Online, as startups melhores classificadas e seus respectivos 

projetos/soluções. 

6.4.3 Fase II (Reunião Online) - A Thomson Reuters e cada uma das Startups se reunirão de forma Online e individual. Nesta ocasião, as 

partes se conhecerão, convesarão e confirmarão ou não a participação na próxima fase. Caso a startup não continue nesta ação, caberá 

única e exclusivamente à Thomson Reuters substituir ou não esta startup por outra startup não selecionada na Fase I. 

6.4.3. Fase III (Accelerator Day) – As startups cujos projetos/soluções sejam selecionados na Fase II seguirão para um “Pitch-Day”, o 

evento do Accelerator Day no qual as startups apresentarão a tecnologia/produto/serviço, oportunidade esta que poderá fomentar 

negociações e formação de parcerias. As startups, ao participar do desafio, reconhecem que o “Pitch-Day” não é promessa de 

investimento ou formulação de parceria por parte da Thomson Reuters ou potenciais parceiros da Thomson Reuters convidados para esse 

evento, nada podendo ser exigido por parte das startups neste sentido. 

6.4.4. O não comparecimento à Fase II, de forma online ou à Fase III, de forma presencial, será motivo suficiente para desclassificação da 

startup do Accelerator Day. Os participantes serão informados das datas, local e requisitos de participação por meio do e-mail cadastrado. 

6.5. As 04 startups, 01 por por área específica (Tax, Comércio exterior, Legal e Contabilidade), com a maiores pontuações/avaliações na 

Fase III, serão as finalistas do Accelerator Day e elegíveis e seguir para a próxima etapa. 

6.6. Caso exista a situação de empate, a escolha da startup finalista caberá à Thomson Reuters que, a seu exclusivo critério e 

discricionariedade, definirá como vencedora a startup que entender que melhor corresponda aos objetivos e temas do Acceleretor Day. 

6.7. O anúncio das startups finalistas do Accelerator Day será feito no mesmo dia do "Pitch Day". 

6.8. Os detalhes e os planejamentos das atividades do POC serão realizados com as startups finalistas, no mesmo dia do "Pitch Day". 

  

7. SOBRE OS CUSTOS 
A Thomson Reuters se isenta de quaisquer custos da startup referentes à participação ou permanência da mesma no programa, ficando a 

cargo de cada um de seus integrantes os encargos inerentes à participação no desafio. Em particular, a Thomson Reuters não 

reembolsará despesas de custos relacionadas a transporte/alimentação/hospedagem para as startups participarem nos eventos 

presenciais do desafio. 
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8. SOBRE A COLABORAÇÃO PARA MÍDIA E DIREITO DE IMAGEM 
8.1. As startups participantes do Accelerator Day concordam em estar disponíveis, por meio de seus empreendedores/representantes 

indicados, para o relacionamento com a mídia e canais de comunicação. 

8.2. Os participantes concordam em participar de entrevistas e reportagens que eventualmente sejam requisitadas, não sendo possível a 

abstenção dessas formas de relacionamentos com os canais de comunicação envolvidos com o Accelerator Day. 

8.3. Nenhuma startup será obrigada (e não é aconselhável que o faça) a fornecer qualquer tipo de informação que julgue sigilosa, 

confidencial ou não pertinente ao seu projeto. 

8.4. As startups participantes garantirão que seus empreendedores/representantes indicados a participarem de eventos do Accelerator 

Day, autorizem a Thomson Reuters a utilizar sua imagem (e demais direitos de personalidade, como nome e voz) no âmbito do Accelerator 

Day. As imagens (e demais direitos de personalidade) licenciadas poderão ser vinculadas e divulgadas nos seguintes tipos de mídia: 

impressa, televisionada, vídeo, virtual, redes sociais e telefônica. Além das imagens (e demais direitos de personalidade) dos 

empreendedores/representantes indicados pelas startups, a Thomson Reuters poderá utilizar em seus materiais o nome da startup, 

logomarca, nome dos empreendedores, descrição da startup, vídeos e fotos encaminhados pelas startups, bem como vídeos e fotos que 

contenham imagens da equipe da startup, a apresentação desta, endereço de website, mídias sociais (facebook, twitter, Linkedin), 

depoimentos e qualquer material de mídia produzido durante o Pitch-Day ou eventos presenciais na Thomson Reuters, ou fornecido pelos 

participantes. 

  

9. SOBRE OS DOCUMENTOS 
9.1. Os documentos entregues à Thomson Reuters no âmbito do desafio Accelerator Day deverão ser de caráter original, inovador e 

empreendedor, ou então, configurar inovação de mercado, ficando expressamente proibido o plágio e/ou outras infrações a propriedade 

intelectual de terceiros. Conforme prevê a Constituição Federal Brasileira e demais legislação brasileira, o plágio, além de 

inconstitucional/ilegal, é passível de eliminação do desafio, sem prejuízo de outras cominações e implicações legais. Ao se inscreverem no 

desafio, os participantes atestam que o material é original e não infringe propriedade intelectual de terceiros. 

9.2. O não cumprimento dos prazos estipulados pela organização do Accelerator Day para a entrega dos documentos requeridos em 

cada etapa é passível de eliminação sumária da competição. Além disso, a não adequação as formatações e restrições propostas para 

cada tipo de documento solicitado ao longo do desafio também é passível de eliminação sumária do referido. 

  

10. SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE 
10.1. Os materiais enviados pelos participantes, até o Pitch Day, ficarão armazenados na base de dados da Thomson Reuters para 

o Accelerator Day, mas continuarão de propriedade de seus autores. Os conteúdos cadastrados serão divulgados apenas à Thomson 

Reuters e potencialmente a outros avaliadores e mentores indicados pela mesma. Porém, como é de costume nesse tipo de processo 

seletivo, apesar dos envolvidos serem profissionais experientes (advogados, empresários, executivos, investidores, entre outros) que 

entendem a natureza confidencial desse material, não serão exigidos termos de confidencialidade. Dessa forma, o participante deve estar 

de acordo e assumir que quaisquer informações enviadas não são protegidas. O inscrito deve adaptar seu material para apresentar o 

necessário sem relevar informações que comprometam sua estratégia de Proteção de Propriedade Intelectual. 

Entretanto, para as startups selecionadas para as POCs serão assinados um acordo de confidencialidade com a Thomson Reuters. 
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10.2. As Empresas reconhecem desde já que a Thomson Reuters detém toda a propriedade e direitos sobre a propriedade intelectual 

contida nas plataformas ONESOURCE Mastersaf DW, ONESOURCE TAX ONE, ONESOURCE Global Trade, LEGAL e DOMÍNIO SISTEMAS, 

bem como nas melhorias e desenvolvimentos resultantes da POC. 

   

11. PREMIAÇÃO 
11.1. As startups finalistas serão convidadas a desenvolver em conjunto com a Thomson Reuters uma POC, Prova de Conceito (sigla do 

inglês, Proof of Concept), por um período máximo de 90 dias, para comprovação da aderência da inovação nas soluções Thomson Reuters 

de Tax, Comércio Exterior, Legal e Contabilidade. 

11.2. Durante a POC, serão levantados os investimentos necessários, as formas de comercialização, o go to market e os aspectos jurídicos e 

financeiros necessários para adicionar e/ou incorporar as inovações nas soluções Thomson Reuters. 

11.3. A Thomson Reuters poderá disponibilizar recursos financeiros, a seu exclusivo critério, para ajudar na adequação das 

soluções/sistemas/processos das startups às necessidades/exigências da Thomson Reuters, durante e/ou após a POC. 

11.4. Neste momento, cada inovação será considerada um projeto. 

11.5. Serão enveredados todos os investimentos e esforços necessários, para se esta solução seja de fato adicionada e/ou incorporada nas 

soluções Thomson Reuters de Tax, Comércio Exterior, Legal e Contabilidade. 

11.6. Todas as startups farão o acompanhamento e terão feedbacks sobre suas soluções e desenvolvimento dos seus projetos. 

  

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste Regulamento, ou 

que sejam consideradas ilícitas aos costumes e ética da Thomson Reuters. 

12.2. A responsabilidade da Thomson Reuters com cada Empresa encerra-se na data de 14.04.2020. 

12.3. A presente Campanha e seu Regulamento poderão ser alterados, suspensos ou cancelados, sem aviso prévio, por motivos de força 

maior ou por qualquer outro ato, fator ou motivo imprevisto, os quais estejam fora do controle da Thomson Reuters, ou que comprometam 

seu devido andamento, de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente prevista. Entretanto, caso 

a Thomson Reuters entenda pela prorrogação desta Ação ou, ainda, por inserir no rol dos produtos participantes outros por ela também 

fabricados, poderá fazê-lo bastando para isso comunicar o público de sua decisão, e desde que todos os direitos dos participantes a partir 

das mudanças implementadas sejam respeitados. 

12.4. Os participantes concordam, desde já, em caráter irrevogável, em autorizar a utilização de seus nomes, imagens e "sons de voz" para 

fins de divulgação desta Campanha, sem qualquer ônus à Thomson Reuters, em toda e qualquer mídia impressa e eletrônica (cartazes, 

folhetos, fotos, filmes, spots, peças promocionais etc.), em todo território nacional, pelo prazo de 12 (doze) meses contados de 22/11/2019, 

e desde que se destinem à comunicação / divulgação da presente Ação. 

12.5. A presente Ação não se qualifica como competição de qualquer natureza bem como independe de qualquer modalidade de sorteio, 

vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1o da Lei 

Federal 5.768/71. A Thomson Reuters pautará toda sua conduta baseada nos mais elevados padrões éticos bem como poderá armazenar 

e processar todas as informações das Empresas cadastradas, por meio do link mencionado na cláusula 2.1 de acordo as políticas de 

Compliance, Segurança e Privacidade de Dados da Thomson Reuters, as quais podem ser encontradas por meio do link: 

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/76/76540/conduct/COBC2018/TR_print_code_PortugueseBR.pdf  

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/76/76540/conduct/COBC2018/TR_print_code_PortugueseBR.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/76/76540/conduct/COBC2018/TR_print_code_PortugueseBR.pdf


 
ACCELERATOR DAY 2019  
Para Fiscal, Comércio Exterior, Legal, Contabilidade (Tax Professional) 
 
 

 
   

12.6. Todas as decisões tomadas pela Thomson Reutres no âmbito do Accelerator Day não serão passíveis de recurso. 

12.7. Toda a comunicação oficial com os participantes ocorrerá por e-mail ou contato telefonico ou outro meio de comunicação que as 

partes entederem como viável e possível. 

12.8. A qualquer momento, o presente Accelerator Day poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, e o seu cronograma poderá 

ser alterado, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza por quaisquer dos participantes. 

12.9. O não cumprimento das regras descritas no presente documento para a realização de inscrições por parte das startups candidatas 

facultará razão à Thonson Reuters para desclassificação. 

12.10. Conforme indicado no preâmbulo, o Accelerator Day é um concurso de caráter exclusivamente cultural, sem estar relacionado a 

nenhuma modalidade de sorteio ou pagamento, sem ser vinculada à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito ou serviço, nos termos 

do artigo 3 da Lei n.º 5.768, de 20 de dezembro de 1971, regulamentada pelo Decreto n.º 70.951, de 9 de agosto de 1972. 

12.11. A submissão de inscrições para o Accelerator Day configura a aceitação das startups participantes (e seus respectivos 

empreendedores/representantes) dos termos do presente regulamento. 

12.12. Casos omissos serão deliberados pela Thomson Reuters. 

12.13. Fica desde já eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Foro Central), com plena concordância de todos os 

participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente 

Regulamento ou da Campanha a que ele se refere. 
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