
REGULAMENTO OFICIAL DA AÇÃO PROMOCIONAL
“MÊS DO CREATOR LASTLINK”

EMPRESA PROMOTORA

Razão Social: Lastlink Tecnologia SA

CNPJ: CNPJ 38.220.040/0001-11

Inscrição Estadual: 003821018.00-61

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 874, Sala 1405, Savassi, Belo Horizonte/MG,

30112-021

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. A ação promocional “MÊS DO CRIADOR LASTLINK” será realizada pela empresa

Lastlink Tecnologia SA., na qualidade de Promotora (“Lastlink” ou “Promotora”), no

período de 15/03/2023 a 30/04/2023, em todo o território nacional.

1.2. A Lastlink é uma plataforma que viabiliza por software de sua propriedade, a

venda de “Infoprodutos” por Infoprodutores consistentes em cursos online, ebooks,

mentoriais, webinars, entre outros, cujas funcionalidades permitem a interligação entre

“infoprodutores” e compradores de infoprodutos cadastrados e comercializados por

meio da plataforma Lastlink.

1.3. Dessa forma, pela plataforma da Lastlink, os infoprodutores, considerados como

“participantes” desta ação promocional, são usuários cadastrados como titulares e/ou

cotitulares de direitos de propriedade intelectual sobre os conteúdos por eles

produzidos, nos formatos de vídeo, áudio, texto, software, serviço, livro, curso e

eventos etc. que oferecem e vendem seus infoprodutos a compradores interessados.

1.4. A finalidade desta ação promocional é aumentar a participação e o engajamento

dos Infoprodutores na comercialização de Infoprodutos na plataforma, incentivando a

venda de Infoprodutos devidamente cadastrados no site https://lastlink.com/,

premiando o desempenho dos participantes inscritos, conforme as métricas

estabelecidas neste regulamento.

https://lastlink.com/


1.5. Assim, o usuário da plataforma (Pessoa Jurídica ou Pessoa Física), além de ter a

chance de transformar o seu conhecimento em um curso online e criar um negócio na

internet, poderá ser premiado nesta ação promocional com base no histórico de

vendas naplataforma no período de 15/03/2023 a 30/04/2023.

2. QUEM PODE PARTICIPAR

2.1. A participação nesta ação promocional é facultativa e destinada a: (i) pessoas

físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, com inscrição regular no Cadastro de Pessoas

Físicas (CPF) e (ii) pessoas jurídicas, devidamente inscritas no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ), localizadas no território nacional, previamente cadastradas

na plataforma da Lastlink como “Infoprodutores” nas categorias de conteúdo não

adulto.

2.1.1. A participação nesta ação promocional pressupõe o conhecimento por parte do

participante da Política de Privacidade, do Termo de Uso e dos Documentos Conexos

da plataforma Lastlink, bem como a concordância com todas as suas diretrizes e

disposições, inclusive quanto ao tratamento de dados pessoais.

2.2. Os usuários cadastrados na plataforma da Lastlink que não são infoprodutores,

como afiliados ou coprodutores, não poderão participar da presente ação promocional.

2.3. Estão impedidos de participar desta ação promocional de forma direta ou indireta:

participantes que não cumpram as condições e/ou prazos nos moldes previstos neste

Regulamento, pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos, sem inscrição válida no

CPF, que não sejam residentes e domiciliadas em território nacional, as pessoas

jurídicas com inscrição no CNPJ cancelada, que não estejam localizadas em território

nacional, os sócios diretores e prepostos, acionistas, gerentes, empregados

contratados e terceirizados, temporários da empresa Promotora, bem como todos os

fornecedores em contrato com a Promotora, ou free-lancers ou que contemplem

contrato de serviços, para esta ação promocional, sendo a identificação de tais

condições efetuada pela Promotora.

2.3.1. As pessoas mencionadas acima, quando identificadas ou que de alguma

maneira manipularam, violaram ou fraudaram este Regulamento para participar da

ação promocional, não terão direito à premiação. Caso esta identificação seja feita no

https://lastlink.com/termos-politica-de-privacidade/?
https://lastlink.com/termos-de-uso/?


momento da apuração, será identificado um novo potencial ganhador, nos termos

deste Regulamento.

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO

3.1. A participação na ação promocional se dará mediante cadastro a ser realizado

nos termos previstos neste regulamento, entre as 0h, do dia 15/03/2023 e as

23h59min do dia 30/04/2023 (horário oficial de Brasília).

3.1.1. Fica desde já estabelecido que para fins de pontuação serão computadas

apenas as vendas com status “pago’’ dos infoprodutos cadastrados na plataforma.

4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Cumulativamente ao cadastro, para fins de participação, será computado como

critério de participação e avaliação na ação promocional, o faturamento total (sem

descontar as taxas da plataforma) de vendas de infoprodutos com status ‘’pago’’ na

plataforma Lastlink dos Infoprodutores que aderirem a ação promocional,

considerando inclusive o montante total de faturamento decorrente de pagamentos de

afiliados e coprodutores, no período compreendido entre 15/03/2023 e 30/04/2023.

4.1.1.O faturamento, para fins de critério de apuração dos contemplados nesta ação

promocional, poderá ser de pessoa física ou jurídica, considerará o referido período de

15/03/2023 e 30/04/2023, ainda que a adesão a presente ação promocional tenha sido

realizada no último dia de participação, ou seja, até 30/04/2023.

4.1.2.Assim, independentemente do momento em que foi manifestada a adesão do

participante a ação promocional e aos termos do regulamento, será considerado o

faturamento a partir de 15/03/2023, exceto nos casos em que o infoprodutor se

cadastrou na plataforma Lastlink posteriormente. Nesse último caso, serão

considerados os faturamentos a partir da data da inscrição na plataforma, desde que

manifestado o aceite e adesão ao Regulamento.

4.1.3. O Infoprodutor participante dessa ação promocional participará com todos os

infoprodutos cadastrados na plataforma Lastlink em seu nome ou razão social. Dessa

forma, o faturamento de cada Infoprodutor será contabilizado no geral, levando em



consideração todos os infoprodutos (permitidos) cadastrados em seu nome/razão

social.

4.2. A Promotora apurará o ranking de faturamento de vendas dos infoprodutores

através da Plataforma Lastlink que tiverem aderido a presente ação promocional. Os 5

(cinco) primeiros colocados com base no critério de faturamento estabelecido neste

Regulamento, considerando-se, para tanto, o somatório das vendas com status ‘’pago’’

na plataforma Lastlink de 15/03/2023 e 30/04/2023 serão premiados, conforme a

ordem de classificação.

4.2.1.Caso ocorra um empate de faturamento entre infoprodutores diferentes, o critério

de desempate será em favor daquele que apresentar menor taxa de chargeback de

compras pela plataforma da Lastlink, de modo que o infoprodutor que possuir a menor

taxa será o melhor classificado.

5. PREMIAÇÃO

5.1. Nesta ação promocional serão distribuídos 5 (cinco) prêmios, a saber:

a) Primeiro lugar: Experiência VIP com acompanhante para corrida Porsche Carrera

Cup Argentina, em Buenos Aires, com passagem + hotel;

b) Segundo lugar: Experiência VIP com acompanhante para Porsche Carrera Cup

Brasil, São Paulo, no autódromo de Interlagos, com passagem + hotel + experiência

dentro de um carro Porsche Carrera;

c) Terceiro lugar: 2 ingressos VIP para Porsche Carrera Cup Brasil, São Paulo, no

autódromo de Interlagos;

d) Quarto lugar: 2 ingressos para Porsche Carrera Cup Brasil, São Paulo, no

autódromo de Interlagos + Kit Especial;

e) Quinto lugar: 2 ingressos para Porsche Carrera Cup Brasil, São Paulo, no

autódromo de Interlagos.

5.2. Os prêmios disponibilizados nesta ação promocional não poderão ser trocados ou

substituídos por qualquer outro produto ou serviço, tampouco convertidos em dinheiro,

a menos que seja acordado dessa forma entre entre o vencedor e a promotora.



6. DA TAXA ESPECIAL

6.1 Durante a vigência da promoção (15/03/2023 e 30/04/2023) os infoprodutores

novos, que se cadastrarem na plataforma Lastlink a partir do dia 15/03/2023, terão

uma taxa promocional de 6,99%.

6.2 A taxa será válida para todos os nichos de infoprodutos não adulto que estejam de

acordo com as normas de uso da plataforma Lastlink.

6.3 A taxa promocional poderá ser prorrogada após esse período a exclusivo critério

da promotora.

6.4 É considerado novo infoprodutor, novos CPFs ou CNPJs cadastrados na

plataforma Lastlink no período mencionado acima, não sendo computado para esse

fim nova oferta ou produto de infoprodutor já cadastrado.

7. PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO

7.1. A Lastlink iniciará a apuração do resultado no dia 02/05/2023 às 10 horas na sede

da Promotora, de forma virtual, a fim de que o sistema possa identificar os 5 (cinco)

participantes que mais faturaram em vendas com status “pago’’, no período

estabelecido neste regulamento.

7.2. Os 5 (cinco) participantes, Infoprodutores, podendo ser pessoa jurídica ou pessoa

física, com o maior faturamento dentro do período de 15/03/2023 a 30/04/2023,

receberão o respectivo prêmio de acordo com sua ordem de classificação, conforme

estabelecido neste regulamento.

7.3. Os contemplados farão jus aos prêmios após a validação do resultado auferido e

conforme a ordem de classificação, não sendo devida qualquer complementação

monetária.

7.4. Cada Participante poderá ser contemplado uma única vez nesta ação

promocional.

7.5. A participação na ação promocional e a apuração dos ganhadores ocorrerão nas

datas indicadas a seguir:



Período de Cadastro: 0h às 23h59min dos dias 15/03/2023 à 30/04/2023 por meio de

inscrição no link https://lastlink.com/mesdocreator

Período de Apuração do Faturamento: 0h às 23h59min dos dias 15/03/2023 à

30/04/2023.

Início da Apuração do Resultado: 10 horas do dia 02/05/2023.

7.6. A partir da identificação de cada potencial contemplado, estes serão localizados

de acordo com os dados informados no cadastro no Site, pelo telefone celular

(podendo ser mensagem de texto – WhatsApp/SMS) e/ou e-mail. Nesta ocasião, serão

comunicados sobre serem potenciais ganhadores e sobre a obrigatoriedade de

confirmarem e comprovarem documentalmente, dentro do prazo de até 72 (setenta e

duas) horas, os seus dados pessoais (nome, RG, CPF/CNPJ) comprovante de

endereço, documentos societários, entre outros, sob pena de desclassificação.

7.7. Nos casos de (i) não apresentação dos documentos solicitados; ou (ii)

apresentação de documentos não aptos à comprovação de regularidade da

participação, no prazo solicitado, o participante será desclassificado, procedendo-se à

identificação de um novo potencial ganhador, de acordo com a ordem de classificação

de faturamento, nos termos deste regulamento, tantas vezes quantas forem

necessárias, até que se encontre 5 (cinco) ganhadores válidos.

7.8. A Promotora poderá solicitar todo e qualquer documento que considerar

necessário a fim de averiguar a identificação e/ou regularidade da participação.

7.9. As dúvidas acerca da participação nesta ação promocional poderão ser

esclarecidas por meio do e-mail competicao@lastlink.com

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A distribuição de prêmios é gratuita, não cabendo nenhum ônus aos

contemplados.

https://lastlink.com/mesdocreator
mailto:competicao@lastlink.com


8.2. Esta ação promocional é de responsabilidade exclusiva da Promotora ora

identificada e não é, de maneira alguma, patrocinada, apoiada, administrada ou

realizada em associação com os organizadores do evento e marca do veículo

relacionados à  distribuição dos prêmios nesta promoção.

8.3. A Promotora não se responsabilizará pelo uso ou pela destinação que será dada

aos referidos prêmios por seus ganhadores.

8.4. A Promotora não será responsabilizada por eventuais prejuízos que os

participantes possam ter, oriundos da participação na ação promocional, da aceitação,

recebimento e/ou utilização dos prémios, ou ainda, de situações que estejam fora do

seu controle, contanto que não fique demonstrada a responsabilidade da Promotora.

Em caráter meramente exemplificativo, citam-se as seguintes situações:

8.4.1 Por qualquer impedimento do participante em se conectar à Internet, não

garantindo o acesso ininterrupto ou livre de erros à Internet e ao hotsite da ação

promocional;

8.4.2 Pelas inscrições que não forem realizadas por problemas na transmissão de

dados no servidor, em provedores de acessos dos usuários ou ainda por falta de

energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou

força maior;

8.4.3 Oscilações, interrupções, falhas de transmissão dos serviços de internet;

8.4.4 Por danos de qualquer espécie causados em virtude de acesso ao site ou por

impossibilidade de acessá-lo;

8.4.5 Por cadastros de dados perdidos, atrasados, incompletos, inválidos, extraviados

ou corrompidos, os quais serão desconsiderados;

8.4.6 Por perda de dados de quaisquer espécies, falhas e informações relativas ao uso

do sistema, por falhas ou interrupções na Internet, e ainda, por fraudes ou prejuízos

ocasionados pela quebra de sigilo por parte do participante em relação a seu login e

senha pessoal.

8.4.7 Por cadastros extraviados, atrasados, enviados erroneamente, incompletos,

incorretos, inválidos ou imprecisos.



8.5. A Promotora também não será responsável por transmissões de computador que

estejam incompletas ou que falhem, bem como por falha técnica de qualquer tipo,

incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede,

"hardware" ou "software", a disponibilidade e acesso à Internet ou aos sites desta ação

promocional, assim como por qualquer informação incorreta, vírus, falha de

programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers), falha humana, técnica ou de

qualquer outro tipo que possa ocorrer durante o processamento do cadastro na ação

promocional, desde que tais acontecimentos não estejam direta ou indiretamente

sujeitos ao controle da Promotora, eximindo-se, por conseguinte, de qualquer

responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos.

8.7. Cabe à Promotora dar cumprimento a todas as obrigações que lhe forem

auferidas por este Regulamento.

8.8. Ao receber seu prêmio, cada ganhador o aceita sem imposição de qualquer outra

obrigação por parte da Promotora, isentando-a, assim como os seus respectivos

funcionários e gerentes e quaisquer outras pessoas diretamente envolvidas na ação

promocional, de qualquer responsabilidade que possa decorrer, direta ou

indiretamente, da sua participação nesta ação promocional e/ou da aceitação e/ou uso

do prêmio.

8.9. Caberá exclusivamente à Promotora, por meio de uma comissão, avaliar e decidir

sobre os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a realização da ação

promocional, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. Eventuais reclamações,

devidamente fundamentadas, poderão ser dirigidas ao Procon de domicílio do

participante.


