Competição da KPMG para Seleção da Global Tech Innovator

Termos e Condições
Esta competição está sendo organizada pela KPMG CONSULTORIA LTDA, uma sociedade brasileira
e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da
KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. Todas as
referências à "KPMG", "nós" e "nosso" no âmbito deste documento devem significar KPMG
CONSULTORIA LTDA, cujo endereço é Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre A, 6º
andar, Vila São Francisco, CEP: 04711-904, São Paulo – SP, Brasil, e demais firmas-membro da
KPMG.

Datas de Inscrição
A competição estará aberta para inscrição a partir de 06 de junho de 2022 até 01 de agosto de
2022.
Para participar da competição você deve preencher e enviar o formulário de inscrição disponível
em:
Form - KPMG Private Enterprise Tech Innovator in Brazil

antes das 23h59 de 01 de agosto de 2022.
As etapas da competição no Brasil ocorrerão durante o período de junho a setembro de 2022 e a
etapa final global ocorrerá em Portugal em novembro de 2022 durante o Web Summit
As empresas candidatas que forem aprovadas nas etapas nacionais serão informadas sobre os
procedimentos que devem ser seguidos para participar da competição.
Reservamos o direito de decidir sobre como se realizarão dos eventos nacionais e internacionais,
que poderão ser conduzidos de forma virtual a depender das restrições de mobilidade necessárias
na época da realização do evento considerando a situação de pandemia em razão do COVID 19.

Quem pode participar?
Esta competição é destinada às empresas que cumpram todos os seguintes requisitos:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

empresas de inovação em tecnologia que passaram da etapa de startup (empresas
em estágio inicial) estão avançando em seu ciclo de vida em estágio scale-up
(empresas que apresentaram crescimento de 20% em termos de receita ou de
número de colaboradores em três anos consecutivos); Para fins dessa competição,
as empresas candidatas devem estar regularmente constituídas conforme
legislação nacional;
estejam em operação formal e regular por até 5 anos;
gerem receita entre US$ 1 milhão e US$10 milhões ou tenham capital de risco de,
no mínimo, US$ 500.000,00;
devem ser empresas de tecnologia, ou seja, empresas que se dedicam à pesquisa e
ao desenvolvimento de tecnologia;
não devem ser controladas por empresas de grande porte.

Todos os representantes das empresas participantes devem ser residentes no Brasil e ter no mínimo
18 anos.

Não podem participar da competição:
i.
ii.

os funcionários e as os fornecedores e parceiros da KPMG; e
empresas que sejam clientes de auditoria da KPMG ou empresas que possuam vínculo
societário com tais empresas.

Não deve haver mais de uma inscrição por empresa. Caso a empresa apresente mais de uma
inscrição, esta será desclassificada da competição.

Processo de Avaliação
As inscrições serão avaliadas por profissionais da KPMG considerando cinco categorias de igual
peso. Essas categorias são: inovação, espírito empreendedor, potencial de crescimento da
empresa, foco no cliente e conscientização de riscos.
As empresas candidatas aprovadas no processo de avaliação serão convidadas a apresentar-se na
em evento da competição em nível nacional a ser realizado entre julho e setembro de 2022. Neste
evento, as empresas serão convidadas a conduzir uma exposição sobre sua empresa e serão
avaliadas por um grupo de jurados formado por especialistas setoriais do quadro de sócios da KPMG
ou convidados.
As decisões do grupo de jurados formado por especialistas setoriais serão finais.
A empresa vencedora da competição nacional, que ocorrerá de julho a setembro de 2022, será
convidada a apresentar-se na competição final entre os finalistas de outros países participantes
final a ser realizada no Web Summit em Lisboa, evento em que a vencedora mundial será anunciada.
Será fornecido às empresas participantes do concurso feedback por escrito em relação às suas
pontuações na competição nacional e final.
A inscrição para a competição está isenta de cobranças. Os candidatos serão responsáveis por
garantirem que dispõe da tecnologia e do acesso à Internet necessários para participar da
competição virtual/on-line, se necessário.

Finalistas
Apenas uma empresa finalista da competição nacional será selecionada para participar da
competição final, o Web Summit 2022 em Lisboa. As empresas finalistas de cada país participante
terão a oportunidade de fazerem uma breve apresentação para corpo de jurados composto por
especialistas setoriais e apenas uma vencedora mundial será indicada como a Empresa Global de
Inovação em Tecnologia 2022 escolhida pela KPMG.
Será de responsabilidade da KPMG fornecer à finalista da etapa nacional do concurso:
- Recursos físicos para a apresentação no Web Summit, incluindo uma cabine dedicada
para a apresentação.
- Recursos para as despesas da viagem em valor determinado pela KPMG, incluindo
passagem de avião e hospedagem.
- Veiculação da participação da empresa nas mídias de comunicação da KPMG antes,
durante e depois do Web Summit.
- Participação em eventos da KPMG que ocorrerão durante o Web Summit que terão a
participação de relevantes de empresas privadas globais.
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A empresa que se classificar como vencedora mundial da competição receberá o título de Empresa
Global de Inovação em Tecnologia 2022 escolhida pela KPMG.
Divulgação
Os representantes das finalistas e da vencedora da competição em nível nacional concordam que a
KPMG utilize seus nome e sua imagem, bem como o nome empresarial e a marca das empresas das
finalistas e da vencedora para viabilizar o anuncio das finalistas e da vencedora da competição e
para quaisquer outros fins razoáveis e relacionados a promoção e marketing.
O representante da vencedora se compromete a assinar termos para a formalização destas
autorizações a serem fornecidos pela KPMG.
Os dados pessoais fornecidos à KPMG serão tratados de acordo com a Política de Privacidade,
disponível em https://home.kpmg.com/uk/en/home/misc/privacy.html.

Covid-19
Diante das atuais circunstâncias de pandemia, a KPMG se reserva o direito de tomar decisões sobre
o concurso de forma unilateral e sem aviso prévio, como alterar a época ou a estrutura da
competição.
Por exemplo, poderá ser necessário realizar a final virtualmente ou ainda postergá-la caso a viagem
para Lisboa não seja viável para alguns ou todos os participantes.
Caso a empresa finalista nacional não consiga comparecer à final devido a restrições de mobilidade
relacionadas à Covid-19, a sua participação deverá ser virtual.

Violação destes termos
Caso haja algum motivo que leve a KPMG a acreditar que houve uma violação desses termos e
condições, a KPMG poderá, a seu critério, reservar-se o direito de excluir a empresa da competição
de 2022 e de futuras competições organizadas e realizadas pela KPMG. Ao participar da competição,
você concorda, em seu próprio nome e em nome da empresa que representa e que seja inscrita na
competição, com esses termos e condições.

Termos de responsabilidade
As empresas participantes se responsabilizam pela veracidade das informações prestadas durante
a sua participação no concurso. Se qualquer informação fornecida pela participante for falsa,
incorreta, desatualizada, incompleta ou caso a KPMG tenha razões suficientes e passíveis de
comprovação para acreditar que as informações prestadas por este sejam falsas, incorretas,
desatualizadas ou incompletas, a participante será automaticamente removida do concurso, sem
prejuízo de responder pelas eventuais perdas e danos que causar à KPMG ou a terceiros.
A KPMG reserva-se o direito de anular, suspender, cancelar ou alterar a competição e/ou o prêmio
por ação unilateral e sem aviso prévio se considerar que tal ação seja necessária.
A KPMG não poderá, em nenhuma circunstância, ser responsabilizada por perdas, danos, lesões
corporais ou falecimento que tenham ocorrido como resultado da participação na competição,
exceto em casos em que tais eventos tenham ocorrido devido à comprovada e exclusiva negligência
de nossa parte ou da parte de nossos funcionários. Os seus direitos estabelecidos por lei não são
afetados.
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Fica eleito o Foro de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer litígios e/ou avenças
oriundas do presente termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por
finalidade abordar as circunstâncias de nenhum indivíduo ou entidade específicos. Embora
tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma
garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no
futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender qualquer ação sem
orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.
© 2022 KPMG International. Todos os direitos reservados.
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