NON-DISCLOSURE AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT

21212 ACADEMY
A 21212 Academy é um projeto que, mesmo tendo uma missão grandiosa, possui um objetivo
simples: formar e desenvolver empreendedores digitais de alto impacto no Brasil. Para isso,
selecionamos e estruturamos conteúdos que ensinamos nos últimos anos ao desenvolver
algumas das maiores startups digitais do país com o intuito de levar esse conhecimento para o
maior número de empreendedores possível. Assim, a 21212 Academy atinge essa missão através
de workshops presenciais, cursos online, eventos de networking, benefícios de parceiros,
modelos de documentos e outros formas de apoio, ensinando, na prática, tudo o que é
necessário para se ter uma startup de sucesso.
Temos certeza que a educação e o empreendedorismo são duas formas eficazes de melhorar
não só a nossa comunidade local, mas o país como um todo. Acreditamos no potencial
transformador de pessoas boas que executam suas ideias e vamos capacitar e disponibilizar
todas as ferramentas que essas pessoas precisam para fazer a diferença. Os empreendedores da
21212 Academy tem benefícios únicos e acesso a material exclusivo que permitem que ele
entenda, não só a teoria, mas aprenda como aplicar na prática as melhores práticas de gestão,
além de receber o suporte e auxílio necessários para empreender e desenvolver a sua startup.
Para mais informações sobre a 21212 Academy e ter acesso a outros documentos, aulas,
workshops, benefícios de nossos parceiros ou eventos de networking, basta acessar
www.academy.21212.com .

AVISO GERAL 21212 ACADEMY
As informações aqui são fornecidas a título meramente informativo e generalista, sem tomar em
conta inúmeras variáveis de qualquer caso concreto, e não devem ser consideradas como
consultoria jurídica. Nenhum usuário deve tomar qualquer medida com base nestas informações
sem antes procurar uma consultoria jurídica especializada. O usuário desde já isenta a 21212 de
qualquer responsabilidade em relação a quaisquer desenvolvimentos, atitudes tomadas e/ou
danos materiais resultantes do uso das informações, sem a devida orientação.

COMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO
O Non disclousure agreement é um arquivo pertencente a área jurídica da sua empresa. O seu
uso é fundamental para formalizar o intercâmbio de informações confidenciais e protege o core
business da Startup e do Receptor, minimizando assim a uma concorrência desleal. Se esta
acontecer, a assinatura de um Contrato de Confidencialidade se torna uma prova válida em juízo
de má-fé do Receptor, caso ele a utilize para outro objetivo que o autorizado.
O modelo deve ser elaborado e/ou consultado sempre quando houver compartilhamento das
partes de informações confidenciais com possíveis investidores estrangeiros e é um documento a
ser assinado antes do início de discussões sobre investimento com interessados estrangeiros.
O Non disclousure agreement deve ser usado através do do preenchimento dos campos vazios
de acordo com a descrição dos mesmos. Esperamos que esta iniciativa da 21212 Academy lhe
auxilie na organização, estruturação e crescimento de sua startup. A seguir, você encontra o Non
disclousure agreement.
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NON-DISCLOSURE AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT
This Non-Disclosure and Confidentiality Agreement (the "Agreement"), effective as of
______________ (the "Effective Date is made between _________, with the main office at [...], whose
CNPJ (Corporate Taxpayer’s Number) is [---], hereby represented pursuant to the articles of
incorporation (hereinafter referred to as ("Company "), and _________, with the main office at [...],
whose RUC (Corporate Taxpayer’s Number) is [---], hereby represented by its managing partner,
pursuant to its Articles of Incorporation (hereinafter referred to as the "Interested Investor").
Company and the Interested Investor will be collectively referred to as the “Parties” and
individually, as a “Party”.
The Parties are, and following the Effective Date hereof, will be from time to time, participating in
discussions in connection with potential arrangements for investments in Company, including,
without limitation, the disclosure of "Confidential Information" (as hereinafter defined) of
Company to the Interested Investor.
In order to protect Company's substantial investment in its Confidential Information, the Parties
have agreed to abide by the terms and conditions of this Agreement.
For and in consideration of the above premises and other good and valuable consideration, the
receipt, adequacy and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties, intending to be
legally bound, hereby agree as follows:
For the purposes of this Agreement, "Confidential Information" means any information, program
or data, disclosed in written, graphic, electronic or oral form, or by any other means, and whether
directly or indirectly by Company (the "Disclosing Party") to the Interested Investor ("Receiving
Party") whether before or after the date of this Agreement, including, without limitation,
information relating to Company's business, business method, research project, work in progress,
future developments, financial matters, its present or future products, customers or consultants
products, services, customers or prospects, suppliers, processes, plans or intentions, know-how,
research and development, design rights, trade secrets, market opportunities and/or business
affairs.
This Agreement shall become effective as of the Effective Date and shall automatically expire two
(2) years thereafter.
All Confidential Information, unless otherwise indicated by Company, is confidential and/or
proprietary to Company, and in no event shall the Interested Investor be deemed to acquire any
rights or interest in the Confidential Information, which will remain the sole and exclusive
property of Company.
The Interested Investor agrees that the Confidential Information received will be used solely for
purposes of evaluating a potential arrangement between the Parties. The Interested Investor
affirmatively agrees not to disclose any Confidential Information received by it without the
express written consent of Company, other than (i) to its affiliated companies (which is defined as
a holding Interested Investor, or any majority owned subsidiary), officers, directors, employees,
advisors, agents, financing sources or any other representative of the Interested Investor
(collectively “Representatives”) who have a commercially reasonable need to know such
information in connection with the Interested Investor’s performance of its obligations or exercise
of its rights under any agreement to which the Parties may enter into (it being understood that
such Representatives shall have been informed of the confidential and proprietary nature of the
Confidential Information prior to any such disclosure); or (ii) as required by applicable law, rule or
regulation;.
The Interested Investor agrees to safeguard the Confidential Information, taking all reasonable
measures to prevent any disclosure of Company’s Confidential Information that would otherwise
constitute a breach of Section 3 above, and such measures will be no less rigorous than those
taken to protect its own Confidential Information.
The Interested Investor agrees to notify Company immediately if Confidential Information is
disclosed in violation of the provisions of this Agreement or is otherwise lost or unaccounted
for. Furthermore, the Interested Investor will notify Company promptly of any actual or
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attempted use or possession of any Confidential Information by any unauthorized person or
entity which may become known to it and will cooperate with Company in any investigation or
action against any such persons or entities.
The Interested Investor may make copies of Confidential Information only to the extent required
solely for purposes of evaluating a potential arrangement between the Parties. Upon the
expiration or termination of this Agreement, or upon the request of Company for the return of
any tangible embodiments of all or any portion of its Confidential Information (which the
Interested Investor does not then require to perform its obligations hereunder), the Interested
Investor will promptly return such Confidential Information (whether in hard copy, CD, or any
other electronic form, and including any copies, extracts, descriptions, and summaries thereof)
or, at the option of the Interested Investor, will promptly destroy it (any copies, extracts,
descriptions, and summaries thereof) and will further provide Company with written certification
of destruction.
The restrictions of this Agreement will not apply to any information which:
Was already, or does fall into the public domain through no wrongful act, fault or omission by the
Interested Investor;
Was in the Interested Investor’s possession prior to the date of receipt from Company, and was
free from any obligation to keep such information confidential;
Was published prior to the date it was received from Company;
Was rightfully received by the Interested Investor from a third party without restriction and
without breach of this Agreement; or;
Was developed by the Interested Investor independently of and without access to or use or
benefit of any Confidential Information of Company; or
Was disclosed pursuant to a requirement or request of a government agency or in connection
with a judicial proceeding.
Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, if the Interested Investor learns that
it is or may be required by applicable court order, law or regulation to disclose any Confidential
Information, then the Interested Investor will: (i) as promptly as possible after learning of a
possible disclosure requirement, notify Company of the disclosure requirement (to the extent
permitted by any order, law or regulation); and (ii) take reasonable steps to limit the amount of
Confidential Information so disclosed.
All Confidential Information is provided “As Is.” Company does not warrant the accuracy or
completeness of its information, and all warranties and representations, implied or otherwise, in
respect thereof are hereby excluded.
This Agreement constitutes the entire agreement and understanding between the Parties relating
to the subject matter hereof and supersedes all prior discussions and agreements, either oral or
written, express or implied, relating to the subject matter hereof. Any amendments to this
Agreement must be in writing and executed by authorized officials of the Parties hereto.
In view of the difficulties of placing monetary value on the Confidential Information, both Parties
might be entitled to a preliminary and final injunction to prevent any breach or threatened
breach of this Agreement in the circumstances and neither Party will oppose the granting of such
remedy. This remedy is separate and apart from any other remedy that the Parties may have.
This Agreement will be governed by and construed according to the laws of Brazil. The courts of
Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro shall have non-exclusive jurisdiction to settle any disputes
which cannot be settled amicably.
If any provision of this Agreement or any part of such provision is held invalid or unenforceable,
the remainder of this Agreement will not be affected thereby and each remaining provision or
part thereof will be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.
Any waiver of this Agreement or of any covenant, condition, or agreement to be performed by a
Party under this Agreement will (i) only be valid if the waiver is in writing and signed by an
authorized representative of the Party against which such waiver is sought to be enforced, and (ii)
apply only to the specific covenant, condition or agreement to be performed, the specific instance
or specific breach thereof or subsequent instance or breach.
Any notice to be made by either Party to the other shall be sufficiently made if delivered in hand,
when mailed by registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid, or when
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sent by a third party internationally recognized courier service where receipt is verified by
acknowledgment to the Party to be served at the address set forth above or such other address
as may be notified in writing by one Party to the other. In the case of notices to Company, all
notices must be addressed to the Law Department. Notice sent in accordance with this section
shall be deemed effective when received.
This Agreement and the rights and obligations hereunder are personal to the Parties and may not
be assigned or otherwise transferred, in whole or in part, without the prior written consent of
both Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto, intending to be legally bound, have executed this
Agreement as of the dates set forth below, effective as of the Effective Date.
__________________________________________
_
Company: SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A

_________________________________
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Outros modelos disponibilizados pela 21212 Academy
Com o objetivo de lhe ajudar de forma prática em todas as áreas de sua empresa, a 21212
Academy ainda disponibiliza no endereço www.academy.21212.com os seguintes modelos de
documentos:
Modelo de Termo de autorização de uso de imagem, nome e voz
Formaliza que o registro da imagem, nome ou voz da pessoa foi feito com autorização expressa, sem
remuneração ou vínculo trabalhista, evitando assim qualquer pedido de danos morais ou
remuneração não previamente combinada.
Modelo de Carta de rescisão
Formaliza a pretensão de rescisão, atendendo ao requisito do Contrato, que a rescisão precisa ser
avisada com 30 dias de antecedência
Modelo de Recibo de reembolso de despesas
Demonstra de forma clara que o pagamento da prestação de serviços de uma pessoa física está sendo
efetuada de acordo com a lei, com o pagamento e/ou a retenção dos impostos incidentes.
Modelo de Contrato de confidencialidade
Formaliza o intercâmbio de informações confidenciais e protege o core business da Startup e do
Receptor, minimizando assim a uma concorrência desleal, e se esta acontecer, a assinatura de um
Contrato de Confidencialidade se torna uma prova válida em juízo de má-fé do Receptor, caso ele a
utilize para outro objetivo que o autorizado.
Modelo de Contrato de experiência (Regime CLT)
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, criando vínculo empregatício por prazo
determinado. É a modalidade de contratação recomendada de qualquer profissional que entra na
Startup, pois permite o teste entre o empregado e o empregador. Os descontos são os mesmos do que
a contratação via CLT direto, incluindo os benefícios obrigatórios por lei.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para pessoa física - freelance
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, que será paga através de RPA (Recibo de
Profissional Autônomo), e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais frágil de contratação de
profissionais terceirizados, e portanto, não é recomendado para contratação de serviços de longo
período de duração
Modelo de Contrato de prestação de serviços para pessoa física-freelance com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, que será paga através de RPA (Recibo de
Profissional Autônomo), e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais frágil de contratação de
profissionais terceirizados, e portanto, não é recomendado para contratação de serviços de longo
período de duração.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para Pessoa Jurídica
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa jurídica, que emitirá nota fiscal dos serviços
prestados (a empresa pode ser Limitada, ME, EPP ou MEI), e não cria vínculo empregatício. É a
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modalidade mais comum de contratação de profissionais terceirizados, onde não existem os descontos
e os benefícios obrigatórios por lei para a empresa contratante.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para Pessoa Jurídica com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa jurídica, que emitirá nota fiscal dos serviços
prestados, e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais comum de contratação de
profissionais terceirizados, onde não existem os descontos e os benefícios obrigatórios por lei para a
empresa contratante.
Modelo de Contrato de trabalho regime CLT com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, criando vínculo empregatício por prazo
indeterminado. É a modalidade mais comum de contratação de qualquer profissional e mais
recomendada por qualquer investidor, pois evita a maioria dos processos trabalhistas, se tudo for feito
conforme a CLT. Todos os descontos e os benefícios obrigatórios por lei são aplicáveis.
Modelo de Declaração de voluntário com ressarcimento de despesas
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, sem remuneração, sem criar vínculo
empregatício.
Modelo de Termo de cessão gratuita de propriedade intelectual
Formaliza de quem será a propriedade intelectual que será construída na Startup, fruto do trabalho de
uma pessoa física, cedendo o trabalho intelectual para a empresa.
Modelo de Declaração de voluntariado puro
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, sem remuneração, sem criar vínculo
empregatício.
Modelo de Declaração de Distrato
Formaliza a prestação de contas das Partes (que as Partes cumpriram com suas obrigações durante a
vigência do Contrato encerrado) e libera ambas as Partes de qualquer reclamação futura sobre o
cumprimento do Contrato, de forma irrevogável e irretratável, impedindo qualquer futura ação judicial
de perdas e danos.
Modelo de Planilha de despesas
Serve como forma de controle e comprovante que a pessoa física realmente incorreu nas despesas
(que deverá ter como anexos os respectivos comprovantes fiscais).
Modelo de Política de privacidade
Atende a regulamentação específica de cuidado da privacidade na internet, hoje implementada através
do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 abril de 2014).
Pacote: Passo a passo para preenchimento de RPA + Exemplo de RPA
São dois documentos com o objetivo de demonstrar de forma clara que o pagamento da prestação de
serviços de uma pessoa física está sendo efetuada de acordo com a lei, com o pagamento e/ou a
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retenção dos impostos incidentes. Além de um exemplo prático de preenchimento ideal, é
disponibilizada também uma planilha a ser preenchida pelo empreendedor que possuir este pacote.
Modelo de Non Disclousure Agreement
Formaliza o intercâmbio de informações confidenciais e protege o core business da Startup e do
Receptor, minimizando assim a uma concorrência desleal, e se esta acontecer, a assinatura de um
Contrato de Confidencialidade se torna uma prova válida em juízo de má-fé do Receptor, caso ele a
utilize para outro objetivo que o autorizado.
Agradecimento e mais sobre a 21212 Academy
Nós, da equipe da 21212 Academy, agradecemos pela confiança depositada em nosso trabalho.
Cada empreendedor que ajudamos nos da mais motivação para continuar realizando o nosso
trabalho e impactando o ecossistema digital brasileiro. Se tiver quaisquer dúvidas, sugestões ou
feedbacks fique à vontade para nos enviar através do site www.academy21212.com ou pelo
email social@21212.com. Esperamos continuar te ajudando e que você seja mais um embaixador
da 21212 Academy, ajudando a modificar o Brasil através do empreendedorismo.
Para continuar se desenvolvendo e conhecendo as melhores práticas de gestão adotadas pelos
maiores empreendedores do Brasil basta entrar em nosso site.
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