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REGULAMENTO GREENER BUSINESS SUMMIT 2022

1. O EVENTO, TERMOS E DEFINIÇÕES
1.1. O Greener Business Summit também denominado nesse documento como “GBS” ou
“GBS 2022” é um evento de estratégias de investimentos em grandes usinas solares tanto
para Geração Distribuída quanto Geração Centralizada, composto por palestras e espaços
de networking.
1.2. O Participante é uma pessoa que adquiriu um ingresso do GBS 2022 para comparecer
ao evento. Não há diferentes tipos ou níveis de participantes, todos terão acesso aos
mesmos espaços e conteúdos que qualquer pessoa que adquiriu o ingresso como
participante.
1.3. Os Palestrantes e Painelistas são pessoas previamente selecionadas e convidadas pelo
time de eventos da Greener para apresentarem conteúdos no evento, seja no formato de
Painel ou Palestra.
1.3.1. Os termos “Painel(is)” e “Palestra(s)” serão usados indistintamente para se referir às
apresentações de conteúdo que ocorrerão durante o evento.
1.3.2. Os termos “Painelista(s)” e “Palestrante(s)” serão usados indistintamente para se
referir aos apresentadores de conteúdo que estarão presentes durante o evento.
1.4. O GBS tem entrada aberta ao público mediante pagamento de ingresso.
1.5. O GBS é um evento promovido pela GREENER CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob n°
09.183.496/0001-50, estabelecida na Rua Poetisa Colombina, 166, Bairro Jardim
Bonfiglioli - São Paulo/SP, CEP 05593-010,

2. DATA E LOCAL
2.1. O GBS ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2022, no Espaço AMCHAM (American
Chamber of Commerce for Brazil), em São Paulo, SP.
2.2. A Greener poderá, a seu exclusivo critério, alterar os locais, datas, conteúdos e horários
do GBS sem comunicação prévia, retificando somente o presente Regulamento.

3. PROGRAMAÇÃO



3.1. A programação do GBS é composta por conteúdos em formato de palestras e painéis
voltadas para o setor de energia renovável e transição energética, com destaque no
mercado brasileiro.
3.2. As palestras e demais atividades poderão ser alteradas a qualquer tempo pela Greener.
3.3. As palestras e atividades não ocorrerão simultaneamente, Haverá uma palestra por
vez, e não haverá palestras ocorrendo durante as pausas para refeição e networking.
3.3.1. Pedimos encarecidamente que, durante as palestras, os participantes permaneçam no
plenário onde a palestra estará ocorrendo, evitando de transitar pelo espaço do evento e
sair durante a palestra para fins que não sejam necessários e/ou urgentes.
3.3.2. É permitido sair do local das palestras em caso de necessidade.
3.3.3. Não será permitida nenhuma reserva antecipada de assento.
3.4. Os participantes terão o direito de acessar às palestras e atividades independente da
ordem e horário de chegada.
3.4.1. Os participantes não terão a obrigação de comparecer aos 3 dias de evento e
permanecer no local durante todo o dia durante o evento, porém todos terão o direito de
fazê-lo. O comparecimento e permanência dos participantes no evento é de
responsabilidade e livre escolha do participante, levando em consideração e respeitando os
horários da programação.
3.5. A programação do GBS está no site https://live.eventtia.com/en/gbs2022/home/,
podendo, contudo, ocorrer alterações de data, horário e local sem aviso prévio ou qualquer
outra condição.
3.6. A Greener não tem qualquer ingerência ou responsabilidade sobre o conteúdo
apresentado por seus palestrantes, apresentadores e expositores, isentando-se de
qualquer responsabilidade caso ocorram reclamações de terceiros em razão do conteúdo
das atividades que possa ser considerado ofensivo por qualquer pessoa.
3.7. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, a Greener dedicará esforços
para substituir o palestrante ausente por outro apto a promover a discussão do tema
conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição.

4. ACESSO AO ESPAÇO DO GBS
4.1. Ao ingressar no ambiente do GBS e participar do mesmo, todo e qualquer portador do
ingresso concorda com os termos deste Regulamento, aceitando cumprir as condições aqui
estabelecidas, incluindo Palestrantes, Painelistas e Patrocinadores.
4.2. Para acesso ao GBS, isto é, para entrar no espaço do evento, cada participante deve
estar de posse de seu documento original de identidade e seu QR code do ingresso
(enviado por e-mail junto da confirmação do seu ingresso).
4.3. O participante poderá ingressar e sair do evento quantas vezes quiser, respeitando o
horário de abertura e encerramento dos portões - mesmo que ainda estejam acontecendo
ativações dentro do espaço, sendo que a cada retorno o procedimento de identificação e
verificação de credencial será efetuado integralmente.
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4.4. O evento ocorrerá de modo totalmente offline, sendo a única forma de participação do
evento o comparecimento do participante pessoalmente nos dias, horários e locais
previamente informados. Não haverá a possibilidade de participação online, remota ou
híbrida.

5. VENDA DE INGRESSOS
5.1. Os ingressos do GBS 2022 serão vendidos exclusivamente pela via online, através do
site “Eventtia” https://live.eventtia.com/en/gbs2022/home/ , ou diretamente com a Greener
através do contato financeiro@greener.com.br
5.1.1. A página do GBS no Eventtia e o canal de contato da Greener são os únicos
responsáveis pelo atendimento ao consumidor para questões referentes à compra, troca,
transferência de titularidade e/ou cancelamento de ingressos vendidos através da sua
plataforma, ou os e-mails oficiais da Greener como consta na seção 12.
5.1.1. As espécies de ingressos vendidos e quais as condições e direitos concedidos por
cada um deles, bem como também a compra destes ingressos, pode ser acessado no link:
https://live.eventtia.com/en/gbs2022/registre-se/
5.2. O valor dos ingressos será disponibilizado nos canais mencionados no ponto 5.1.,
estando sujeito a alterações conforme lotes de venda, datas e prazos de compra, sem
qualquer prévio aviso.
5.2.1. A organização do evento poderá, a qualquer momento, efetuar promoções que
envolvam valores reduzidos ou condições de pagamento mais benéficas, sem que isso
implique em qualquer direito ao participante que, anteriormente, tenha efetuado a compra
por valores maiores ou condições menos favorecidas.
5.3. No ato da compra será obrigatório o preenchimento correto dos dados cadastrais, pois
estes serão utilizados para a entrada nos dias do Evento, podendo ser impedida a entrada
em caso de inconformidade de dados.

6. CANCELAMENTO, DEVOLUÇÃO, REEMBOLSO E TRANSFERÊNCIA DE INGRESSO
6.1. O cancelamento, devolução e solicitação de reembolso da compra do ingresso poderá
ser feito após 7 (sete) dias corridos da compra do ingresso conforme o Direito de
Arrependimento de Compra, Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, desde que
solicitado até 28/06/2022.
6.2 Quaisquer pedidos de cancelamento, devolução ou reembolso a partir do dia
29/06/2022 não serão reembolsados em nenhuma hipótese, declarando-se ciente, neste
ato, o adquirente acerca da data limite para exercer o seu eventual direito de
arrependimento.
6.3. A solicitação de cancelamento dentro do prazo, ou transferência de ingresso, deverá ser
feita pelo titular da compra através, e exclusivamente, do e-mail:
financeiro@greener.com.br, constando o tema no assunto do e-mail, bem como todas as
informações do participante e dados de compra.
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6.4.1. O valor do ingresso a ser reembolsado se refere ao valor total do ingresso na hora da
compra, sendo este valor o correspondente ao lote em que a compra foi efetuada.
6.5.2. Os itens acima se aplicam a todos os meios de pagamento, mesmo em casos de
parcelamento.
6.6. Caso algum participante não possa comparecer, é possível transferir o ingresso para
outra pessoa. Este procedimento pode ser feito seguindo as mesmas instruções que
constam no item 6.2. A transferência pode ser feita com até 72h de antecedência do evento,
ou seja, até o dia 02/07/2022.

7. ESTRUTURA E NORMAS DE CONDUTA
7.1. A Greener não será responsável por quaisquer prejuízos ou danos causados por
participantes nos locais do Evento. Os atos do participante serão de sua única e exclusiva
responsabilidade.
7.2. Os participantes desde já concordam que não poderão trazer ou portar, quando
presentes no GBS os seguintes itens:
(a) Cadeiras/bancos (ou qualquer tipo de assento com material rígido);
(b) Objetos pontiagudos;
(c) Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha);
(d) Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;
(e) Fogos de artifício e de estampido (de qualquer espécie);
(f) Substâncias tóxicas ilegais ou ilícitas e utensílios para utilização de drogas;
(g) Remédios sem autorização ou receita médica;
(h) Bandeira com mastro;
(i) Vasilhames, copo de vidro, latas ou qualquer outro tipo de embalagem, contendo líquidos
de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, possam provocar ferimentos em caso de
esforço físico isolado ou generalizado;
( j) Animais (exceto cães-guia, conforme item 14.2);
(k) Máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável) ou filmadoras (exceto
participantes autorizados);
(l) Armas de fogo/armas brancas de qualquer tipo ou espécie (facas, canivetes, etc.);
(m) Latas aerossol/tinta;
(n) Skate, bicicleta, scooter, moto ou qualquer outro tipo de veículo motorizado ou não
motorizado;
(o) Isopor, cooler ou qualquer outro tipo de utensílio para armazenagem; e
(o) Caneta a laser.
7.3. Não será permitido o acesso ao GBS com alimentos e/ou bebidas com o intuito de
comercialização ou mesmo que para consumo próprio esteja acondicionada em embalagem
que possa representar riscos à segurança dos presentes.



7.4. Não será autorizado o acesso de qualquer pessoa que demonstre comportamento
violento, agressivo ou contrário à ordem pública ou que se recuse a desfazer-se de objetos
não permitidos ou não autorizados.
7.5. É expressamente proibido aos Participantes efetuar qualquer espécie de promoção,
publicidade, propaganda ou divulgação, de qualquer produto ou serviço, por qualquer meio,
durante o Evento, sem a autorização prévia e por escrito da Greener.

8. CESSÃO DE IMAGEM.
8.1. Ao adquirir o ingresso para o GBS o participante autoriza, de forma gratuita e por prazo
indeterminado, que sua imagem e voz possam ser captadas e gravadas durante a realização
do GBS 2022, cedendo à Greener os direitos de uso de sua imagem e voz para fins
publicitários e de divulgação do GBS, em toda e qualquer mídia, online e offline, sem
quaisquer ressalvas.
8.1. A Greener poderá autorizar o ingresso no GBS de representantes credenciados de
veículos de imprensa e canais de comunicação. Qualquer interação entre os participantes do
GBS e tais representantes será de inteira e exclusiva responsabilidade das partes.

9. FILMAGENS, FOTOS E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO
9.1. Mediante prévia comunicação e autorização da Greener, serão permitidas gravações e
transmissões em áudio e/ou vídeo de parte do GBS por qualquer meio.
9.2. O acesso ao GBS é permitido com máquinas fotográficas não profissionais, sendo
vedada a entrada de pessoas com equipamentos de fotografia e filmagem semiprofissionais
e profissionais. Caso necessário o acesso com equipamento para cobertura, entrar em
contato com: karen.tagliapi@greener.com.br.
9.3. É expressamente proibido a filmagem e/ou transmissão integral do evento, com ou sem
fins lucrativos (em especial a transmissão e gravação integral das palestras) sem
autorização prévia concedida pela Greener.
9.4. É permitido fazer anotações e tirar fotos do evento e das palestras.
9.5. O conteúdo das palestras poderá ser compartilhado posteriormente ao evento com os
participantes mediante autorização dos criadores do conteúdo. Contudo, a Greener não
garante o compartilhamento do conteúdo das palestras.

10. CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO GBS
10.1. Na hipótese de cancelamento do GBS por qualquer motivo, o valor total da compra
será devolvido em até 90 dias após a comunicação oficial do cancelamento.
10.2. Na hipótese de adiamento do GBS por qualquer motivo, o ingresso será válido para
outra data definida pela Greener.
10.3. Não caberá reembolso do valor do ingresso no caso de interrupção dos palestrantes
ou atividades programadas, desde que não resulte em redução drástica das atividades e
palestras previstas.
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11. DOS PALESTRANTES, PAINELISTAS E PATROCINADORES
11.1. Toda e qualquer oferta, ação de divulgação, propaganda ou atividade realizada por
Patrocinadores ou Palestrantes/Painelistas, são de exclusiva responsabilidade destes, não
cabendo à Greener responder pelos atos praticados pelos mesmos, ainda que no interior do
local e nos dias e horários do evento.
11.2. Qualquer troca e coleta de seus dados pessoais entre participantes, palestrantes,
painelistas e patrocinadores, concedidas pelas partes envolvidas, é de total
responsabilidade das partes.
11.3. O participante concorda em ter seus dados de nome e e-mail compartilhados com os
patrocinadores da categoria Platinum para que possam entrar em contato para fins de
marketing e comercial, podendo solicitar a exclusão permanente de suas informações de
contato a qualquer momento, entrando em contato direto com a empresa patrocinadora.

12. CONTATO COM A GREENER
12.1. O Participante que necessitar de atendimento referente a quaisquer assuntos
relacionados à transferência de titularidade e/ou cancelamento de ingressos para o GBS,
pode entrar em contato através do e-mail: financeiro@greener.com.br
12.2. O Participante que necessitar de atendimento referente a quaisquer assuntos não
relacionados à compra de ingressos para o GBS, pode entrar em contato através do e-mail:
tamiris.santos@greener.com.br
12.3. O Participante que necessitar de atendimento referente a quaisquer assuntos não
relacionados à compra, troca, transferência de titularidade e/ou cancelamento de ingressos
para o GBS, pode entrar em contato através do e-mail: milena.megre@greener.com.br
12.4. A Greener assegura que todos os e-mails enviados aos endereços eletrônicos acima
serão respondidos em até 7 (sete) dias contados do seu envio.

13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
13.1. É proibida a revenda de ingresso, bem como a sua utilização para fins promocionais ou
institucionais, sem o consentimento expresso e por escrito da Greener. Os ingressos
identificados em práticas de revenda ou agenciamento serão cancelados no sistema e o
acesso de seu portador será negado.
13.2. O titular e/ou portador do ingresso declara expressamente que leu, entendeu e
concordou com este Regulamento e está plenamente consciente dos direitos e obrigações
dele decorrentes.
13.3. A Greener não se responsabiliza por quaisquer objetos deixados nos locais onde será
realizado o GBS. É responsabilidade do Participante zelar por seus pertences pessoais
durante sua permanência no GBS.
13.4. O descumprimento de qualquer previsão deste Regulamento implicará no
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cancelamento imediato do ingresso, o que impedirá o participante de continuar a frequentar
o evento, sem qualquer reembolso pelos valores pagos.


