REGULAMENTO DE ADIAMENTO
HR4RESULTS
COMUNICADO
“No começo de 2020, tomamos a difícil decisão de adiar a 2ª edição do HR4results.
Meses depois, o cenário seguiu repleto de incertezas e não consideramos prudente seguir com
o evento também em 2021. Durante toda a pandemia, prezamos pelo cuidado com a saúde de
todas e de todos - é o nosso compromisso com as pessoas que acreditam e acompanham o
trabalho da Gupy.
Inicialmente pensamos no mês de maio de 2022 para retomar essa ação tão importante para
nós e para toda a comunidade de RH. Mas, seguindo mais uma vez nosso objetivo primordial de
criar um ambiente realmente seguro, e considerando o número de participantes em um local não
aberto e frequentes mudanças protocolares em eventos, anunciamos que o retorno desse
grande evento de gestão de pessoas no Brasil será nos dias 26 e 27 de julho de 2022.
O local permanece o mesmo e todos os ingressos adquiridos continuam válidos para a nova
data sem sofrer nenhum tipo de reajuste financeiro. Também mantemos o nosso
comprometimento de praticar, para 2022, um valor igual ou maior do que o último lote vendido,
para garantir que você tenha comprado seu ingresso pelo melhor preço possível. Vale ressaltar
ainda que é possível realizar o reembolso ou a transferência do seu ingresso - saiba mais na
FAQ do site e no regulamento de adiamento do evento, detalhado abaixo.
Falta pouco para estarmos juntas e juntos de novo! Temos certeza que será um evento
memorável, para continuarmos transformando o futuro do trabalho no Brasil! Contamos muito
com a sua participação no retorno inesquecível do HR4results em 2022! - Com carinho,
Mariana Dias e toda a equipe da Gupy”

TRANSFERÊNCIA DE INGRESSO
1. Toda a transferência do ingresso será feita de acordo com a Lei Geral de Proteção
de Dados, LGPD, e por isso o contato precisará ser realizado pelo responsável pela
compra do ingresso;

2. Essa transferência poderá ser solicitada até dia 21 de julho, 7 dias antes da data do
primeiro dia de evento;
3. Caso o participante opte por transferir o ingresso, será necessário entrar em contato
por meio do e-mail do responsável pela compra do ingresso, enviando a solicitação
para hr4results@gupy.com.br com as seguintes informações: número do pedido que
está no seu ingresso (8 dígitos), nome e e-mail do antigo titular do ingresso e do
novo titular e qual foi a forma de pagamento (boleto, cartão ou conta do Mercado
Pago);
4. Essa transferência só poderá ser solicitada uma vez pelo participante;
5. Após o recebimento do e-mail, a empresa organizadora terá até 7 dias para executar
a transferência e entrar em contato com o responsável pelo mesmo canal;
6. Caso o participante não tenha mais acesso ao e-mail do responsável pela compra,
envie um e-mail para hr4results@gupy.com.br para que possamos avaliar a
solicitação.
MUDANÇA DE DAY PASS
1. A organização do evento garante que a agenda dos dois dias terão suas atrações
distribuídas de forma com que ambos mantenham o mesmo grau de estrutura,
grandeza e relevância;
2. Caso o participante opte por trocar o seu ingresso para o primeiro ou segundo dia de
evento

é

preciso

fazer

sua

solicitação

mandando

um

e-mail

para

hr4results@gupy.com.br até dia 01 de abril de 2022 – essa data limite foi definida
por conta das normas de lotação do espaço para garantir a segurança dos
participantes;
3. Para proteção das suas informações, a mudança será feita de acordo com a Lei
Geral de Proteção de Dados, LGPD, por isso o contato precisará ser realizado pelo
responsável da compra do ingresso;
4. Após o recebimento do e-mail, a empresa organizadora terá 7 dias para executar a
mudança e entrar em contato com o responsável pelo mesmo canal;
5. Caso o participante não tenha mais acesso ao e-mail do responsável pela compra,
envie um e-mail para hr4results@gupy.com.br para que possamos avaliar a
solicitação.
REEMBOLSO INTEGRAL
1. O reembolso será feito de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, por
isso o contato precisará ser realizado pelo responsável da compra do ingresso;

2. Para os participantes que fizeram a compra no ano de 2020, a data limite para
solicitação do reembolso é até o dia 20 de abril de 2022;
3. É importante ressaltar que o reembolso será de todo o valor do pedido. Caso, sua
compra não tenha sido individual, e seja solicitado o reembolso, não será possível
cancelar somente um ingresso;
4. Para os participantes que desejam solicitar o reembolso do valor do ingresso, é
necessário entrar em contato por meio do e-mail do responsável da compra para
hr4results@gupy.com.br com os seguintes dados: nome do titular, e-mail, número do
pedido que está no seu ingresso (8 dígitos);
5. Após o envio da solicitação faça o seu cadastro no site do Mercado Pago com o
mesmo e-mail que usou para realizar a compra do ingresso e vincule sua conta com
o site da Lets.events. Veja o passo-a-passo de como fazer aqui;
6. O valor será reembolsado pela plataforma do Mercado Pago cerca de 10 dias depois
do contato e realização das instruções de vinculação da conta. Somente após
realizar esses passos que o ingresso será cancelado;
7. Para cada solicitação de reembolso serão feitas no máximo duas tentativas de
transferência do valor. Por isso, caso o solicitante envie somente a solicitação por
e-mail sem realizar a vinculação da conta dentro do período de 15 dias, não será
possível realizar o reembolso e a solicitação será cancelada. Sendo necessário
fazê-la novamente até 01 de março de 2022;
8. Após ser creditado, será possível escolher o formato de transferência do valor para
uma conta bancária de pessoa física ou jurídica ou usar online nas opções da
carteira dentro da plataforma (pagamento de boleto, recargas, etc);
9. Caso o participante não tenha mais acesso ao e-mail do responsável pela compra,
envie um e-mail para hr4results@gupy.com.br para que possamos avaliar a
solicitação.
COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES
1. Um dos nossos objetivos na realização desse evento é promover a segurança dos
participantes. Caso a situação epidemiológica do Brasil não seja favorável para o
nosso encontro, nos comprometemos em avisar sobre possíveis mudanças sobre o
formato do evento com antecedência e seguir as políticas de reembolsos já
previstas.
2. Para os participantes presenciais, teremos a exigência de comprovante de
vacinação e máscara, permitindo a retirada da mesma somente para o momento das
refeições;

3. O evento presencial será realizado em São Paulo, no Pro Magno Centro de Eventos.
Esse espaço será equipado com todas as exigências sanitárias de limpeza e
distanciamento.
EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM 2022
1. Para emissão de nota fiscal de novos ingressos adquiridos em 2022, o responsável
pela compra, depois de escolher a forma de pagamento, terá a opção de escolher se
quer emitir a nota fiscal em CPF ou CNPJ. Enviaremos a nota fiscal no prazo de 30
dias após a compra;
2. A Nota Fiscal é emitida pela Gupy, realizadora do evento, e o boleto é emitido pelo
Mercado Pago a serviço de LETS SOFTWARE. Na nota fiscal isso virá justificado da
seguinte maneira: "Pagamento realizado para LETS SOFTWARE EVENTOS - CNPJ
21.776.736/0001-26, na posição de intermediário financeiro. Beneficiário final do
pagamento: GUPY Tecnologia em Recrutamento LTDA - CNPJ 23.514.668/001-52”;
3. Apenas será possível emitir uma Nota Fiscal (com um único CNPJ ou CPF) para
cada compra, mesmo que for adquirido mais de um ingresso na mesma compra;
4. Para emitir um boleto no nome da empresa será possível escolher a opção "Emitir
boleto em nome de". Após isso, insira os dados da empresa;
5. Para fazer a nota fiscal em nome da empresa, preencha os “Dados do Pagador” de
acordo com as suas informações ou da sua empresa para ter a Nota Fiscal da forma
que precisa. Ao preencher esses campos certifique-se que os dados estão corretos,
pois não cancelamos ou emitimos a nota novamente;
6. Para realizar o cadastro do fornecedor você pode encontrar as informações e
documentos necessários nesse link: http://bit.ly/fornecedorHR4. Lembrando que não
nos comprometemos a preencher os cadastros, por isso disponibilizamos o que for
necessário para o mesmo. Na falta de uma informação ou documento entre em
contato com hr4results@gupy.com.br.

