REGULAMENTO PARA CONCURSO CULTURAL

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
Segundo o Decreto 70.951/72, a modalidade de concurso com Distribuição Gratuita de Prêmios
precisa de autorização prévia para ser promovida. Por envolver desempenho ou sorte aliados à
obrigatoriedade de compra de um produto/serviço, mecânicas que envolvam essas modalidades
promocionais devem ter autorização prévia 
da Centralizadora Nacional de Promoções
Comerciais, da Caixa Econômica Federal
.
O Regulamento para Concurso Cultural para Pessoa Jurídica é um documento pertencente a área
jurídica da sua empresa. O seu uso é fundamental para formalizar um concurso cultural de uma
pessoa jurídica, que premiará um ou mais indivíduos. O documento deve ser elaborado para
formalizar a execução de concursos e assemelhados por período determinado e deve estar
disponível para ser consultado pelo público.
Esperamos que esta iniciativa da 21212 Academy lhe auxilie na organização, estruturação e
crescimento de sua startup. A seguir, você encontra o modelo de Regulamento para Concurso
Cultural para Pessoa Jurídica.
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Concurso Cultural 
XXX
O concurso cultural será válido exclusivamente para pessoas físicas, maiores de 18 anos,
residentes 
[NW: Escolher uma opção. 1) na cidade de XXX; 2) no Estado de XXX; ou 3) no
território brasileiro]
.
Conforme disposto no art. 3°, inciso II, da Lei 5.768/71 e no artigo 30 do Decreto 70.951/72,
esta promoção é de caráter exclusivamente cultural, conforme definido nos termos e
condições gerais abaixo expostos.
REGULAMENTO GERAL
1. 
MODALIDADE DA PROMOÇÃO
: A modalidade desta promoção é de Concurso Cultural,
respeitando a legislação pátria reguladora do tema.
2. 
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO: 
Com o exclusivo propósito de estimular a
criatividade, a empresa 
XXXX
, com sede na ________, inscrita no CNPJ nº_______, realiza esta
promoção com a distribuição gratuita de prêmios através de concurso exclusivamente
cultural.
3. 
PRAZO DO CONCURSO CULTURAL E PARTICIPAÇÃO
: O Concurso terá inicio no dia
XX/XX/20xX
, às 
00h00 e término no dia 
XX/XX/20XX às 
23h59
, quando todas as inscrições
deverão ser recebidas, conforme o horário oficial de Brasília (
Prazo do Concurso
). Este
prazo é improrrogável. Os vencedores serão divulgados no dia 
XX/XX/20xX
.
4. PRÊMIOS: As 
XX (X) Respostas com maior pontuação serão premiados com os seguintes
prêmios: 
[descrever prêmios]. Os prêmios não poderão ser trocados ou convertidos em
dinheiro, ou transferidos a um terceiro, e se respeitará o limite máximo de um (1) prêmio
por 
pessoa/família/residência/endereço
de e-mail.
Nenhum prêmio poderá ser substituído, exceto pela decisão da Empresa responsável pela
Promoção que poderá, por motivos próprios, substituir o prêmio, ou um dos componentes
do prêmio, por outro prêmio ou componente de valor igual ou superior.
[NW: Escolher uma opção:
Os prêmios serão entregues, aos vencedores, via sedex, no prazo de até trinta (30) dias
após a divulgação do resultado do Concurso. No entanto, a Empresa responsável pela
Promoção não se responsabiliza por extravio, perdas ou danos durante este processo.
Conforme requerido pela legislação brasileira, caso não seja possível efetivar a entrega dos
prêmios a algum vencedor de nacionalidade brasileira, e não sendo o mesmo reclamado
no prazo de até cento e oitenta (180) dias contados a partir da data de divulgação do
resultado, caducará o direito do respectivo titular e o prêmio será recolhido.
OU
Os vencedores deverão retirar seu prêmio no escritório da XXX, no [endereço], portando
carteira de identidade e CPF originais. Os vencedores terão até 30 dias para fazer a retirada
do prêmio, a partir da data da divulgação do resultado. Após este período, o prêmio será
recolhido. No ato do recebimento do prêmio, o responsável pelo vencedor deverá assinar
recibo.]
Ao receber qualquer prêmio do Concurso, todos os vencedores aceitam o prêmio
incondicionalmente e exoneram a Empresa responsável pela Promoção de qualquer
responsabilidade ou obrigação futura.
.
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5. REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO: O Concurso Cultural "
XXX
" (
Concurso
) é
oferecido somente para as pessoas físicas maiores de 18 anos, a partir da data inicial de
inscrição do Concurso, sendo integralmente vedado a participação de pessoas jurídicas,
funcionários, executivos e diretores da empresa 
XXX
, diretores e funcionários das agências
responsáveis pela propaganda e promoção do presente Concurso e quaisquer outros
funcionários de empresas envolvidas com o Concurso, bem como os parentes dos
mesmos, incluindo seus pais, filhos, irmãos e cônjuges (independentemente de seu
domicílio), e as pessoas com as quais residam (independentemente de seu grau de
parentesco).
6. 
CRITÉRIOS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO: 
São automaticamente excluídos os
participantes que tentarem burlar ou fraudar as regras estabelecidas neste Regulamento.
Também não serão aceitas mensagens que contiverem qualquer conteúdo que: (i) viole
qualquer lei aplicável, regra ou regulamentação, inclusive qualquer lei ou regulamentação
de privacidade, que seja falso ou leve a interpretações dúbias; (ii) contenha qualquer
material difamatório, discriminatório, pornográfico, racista, abusivo, obsceno (tais como
pedofilia), indecente, falso ou acintoso; (iii) contenha palavras impróprias ou de baixo calão
(palavrões); (iv) faça apologia a drogas e ao tráfico de drogas; (v) ofenda as leis, a ordem
pública, a moral, a ética e os bons costumes; (vi) faça apologia aos entorpecentes, cigarros,
bebidas alcoólicas; (vii) incentive a participação em jogos ilegais.
Qualquer tentativa de inscrição por meios distintos ao mencionado invalidará a inscrição.
O uso de qualquer meio robótico, repetitivo, automático, mecânico ou similar, que vise a
reprodução de inscrições, ocasionará a desqualificação de todas as inscrições enviadas
pelo participante que utilizou-se de um dos referidos meios. No advento de uma disputa
sobre a identidade de um participante, o possuidor autorizado da conta de e-mail utilizada
para a inscrição no Concurso será considerado o participante. Para fins deste
Regulamento, o possuidor autorizado é aquele a quem se atribui um endereço de e-mail
válido via uma companhia provedora de acesso à Internet, provedora de serviços online ou
outra organização responsável pela atribuição de endereços de correio eletrônico.
A Empresa responsável pela Promoção reserva-se no direito de desqualificar qualquer
participante que julgue estar manipulando a operação do Concurso (incluindo o web site
do mesmo) ou violando os termos e condições dispostos neste Regulamento, podendo
ainda está utilizar-se dos meios de proteção legais para processar tal indivíduo.
7. 
DO CARÁTER EXCLUSIVAMENTE CULTURAL DA PROMOÇÃO
: A Promoção tem caráter
exclusivamente cultural, não estando vinculada à compra de nenhum tipo de produto,
direito ou serviço, e não estando subordinada ou vinculada a qualquer modalidade de
sorte ou jogo e nem tampouco ao pagamento de qualquer valor, conforme determinado
pela Lei 5.768 de 20/12/71 e pelo Decreto 70.951 de 09/08/72.
A participação é voluntária e a distribuição dos prêmios é gratuita. No presente concurso
não existe intervenção direta em indireta do fator sorte ou qualquer mecânica semelhante.
8. 
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: 
Durante o Prazo do Concurso, os usuários interessados
poderão participar pela internet, enviando quantas mensagens desejarem para responder
à
Pergunta do Concurso
:
➢ Para participar do concurso pela internet, os interessados deverão acessar o site
da 
XXXX
,
http://www.xxxxxxxxx.xxx e efetuar seu cadastro, fornecendo o nome, o
endereço, o CPF e o número de documento de identidade, através de acesso pelo
banner da promoção disponível no respectivo site. Após o preenchimento do
cadastro, o interessado deverá responder à pergunta do formulário "
[Pergunta]
?"
(
Pergunta do Concurso
), em até 
XX linhas e enviá-la. A frase de resposta à
Pergunta do Concurso (
Resposta
) deverá ser coerente com esta e caber,
inteiramente, na caixa de texto disponível no Formulário de Inscrição. Fica
.
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expressamente vedado o uso de qualquer outro meio para envio de inscrições
"online" (como por exemplo, mensagens de e-mail ou arquivos anexados).
[NW: Aqui, em vez de pergunta, pode ser “Foto”, “desenho”, etc...]
A 
Resposta deverá ser original do participante interessado e não deverá ter sido
previamente publicada ou premiada em qualquer outro tipo de evento promocional. Os
vencedores são os únicos responsáveis pela utilização indevida de direitos autorais e
conexos das respostas enviadas, respondendo por eventuais danos causados a terceiros.
Qualquer Resposta que, a critério da Empresa responsável pela Promoção e/ou da
comissão julgadora, seja considerada profana ou inapropriada será automaticamente
desqualificada. As inscrições que não satisfaçam em todos os aspectos aos requisitos e
condições dispostos neste Regulamento serão automaticamente desqualificadas.
9. 
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
: A inscrição no Concurso e encaminhamento da
Resposta constitui total e incondicional concordância e aceitação do participante ao
disposto neste Regulamento, em caráter irrevogável, bem como com a utilização de seus
nomes, imagens, vozes e frases para divulgação do resultado do concurso cultural e/ou
outras matérias similares, inclusive para utilização em propagandas, sem qualquer ônus
adicional para a 
XXXX
, pelo prazo de 3 anos. O participante do Concurso também
concordância incondicionalmente com as decisões da Empresa responsável pela
Promoção, as quais serão definitivas e inapeláveis. Os prêmios serão somente outorgados
aos participantes que ajam em total acordo ao disposto neste Regulamento. Todas as
dúvidas, questões e/ou reclamações surgidas do presente Concurso serão solucionadas
pelos funcionários indicados da Empresa responsável pela Promoção, considerando
sempre as normas de proteção ao consumidor em vigor.
A Empresa responsável pela Promoção e as suas agências não serão responsáveis por
inscrições perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas ou corrompidas, as
quais serão desqualificadas. A Empresa responsável pela Promoção e as suas agências
também não serão responsáveis 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 ao web site do Concurso, assim como
qualquer informação incorreta ou incompleta sobre o Concurso (incluindo a página de
inscrição do mesmo) e qualquer falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo, que
possa ocorrer durante o processamento das inscrições. A prova de envio de uma inscrição
não será considerada prova de recebimento da mesma pela Empresa responsável pela
Promoção.
A Empresa responsável pela Promoção e as suas agências não serão responsáveis por
qualquer interrupção da promoção por problemas de acesso à rede de Internet ou de
telefonia, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falhas de software
ou hardware, bem como por caso fortuito ou força maior, não sendo devida qualquer tipo
de indenização.
Os interessados concordam, através de sua participação no Concurso, que transferirem
ilimitadamente e de forma perene à Empresa responsável pela Promoção, todos os
direitos, títulos e interesses em suas Respostas, incluindo, mas não se limitando, aos
direitos autorais, tornando-se propriedade da Empresa responsável pela Promoção,
podendo as mesmas serem editadas, adaptadas ou modificadas, ao critério da Empresa
responsável pela Promoção, em conexão com atividades de fins promocionais ou
publicitários relacionadas ao Concurso incluindo, sem limitações, a imprensa, televisão,
rádio e Internet, sem notificação prévia, sem ônus e sem que o vencedor tenha direito a
revisar o texto utilizado. Os ganhadores aceitam cooperar com a Empresa responsável pela
Promoção, e assinar qualquer documentação preparada pela mesma para qualquer
.
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transferência de direitos autorais que possa ser necessária segundo o critério da
Empresa responsável pela Promoção.
A Empresa responsável pela Promoção não será responsável por qualquer lesão ou dano
causado à pessoas ou bens, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, em função da
inscrição do participante no Concurso ou da transferência de qualquer material do web
site do Concurso, não importando se o material foi preparado pela Empresa responsável
pela Promoção ou por terceiros, bem como se tal material encontra-se conectado ao web
site da Empresa responsável pela Promoção por um "link". A Empresa responsável pela
Promoção reserva-se no direito de cancelar, suspender ou modificar o Concurso caso
ocorram fraudes, dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora de
seu controle e que comprometa a integridade do Concurso de forma que o mesmo não
possa ser conduzido como originalmente planejado. Neste caso, a Empresa responsável
pela Promoção reserva-se no direito de outorgar os prêmios, baseando-se no critério de
seleção de contemplados indicado na cláusula 9 deste Regulamento, entre todas as
inscrições válidas recebidas até o momento, ou posterior ao momento, da dificuldade,
imprevisto ou fraude.
Ao inscreverem-se no Concurso, todos os participantes concordam em isentar e em não
prejudicar a Empresa responsável pela Promoção, assim como as empresas envolvidas no
Concurso, e a todos os executivos, diretores, sócios, funcionários, representantes e agentes
das entidades mencionadas (as "Partes Isentas"), de toda e qualquer responsabilidade legal
por qualquer tipo de perda, lesão a bens ou propriedade, ocasionados total ou
parcialmente, direta ou indiretamente, pela inscrição no Concurso, uso do web site
http://www.xxxxx.xxx
, participação em qualquer atividade relacionada ao Concurso, ou
recebimento, posse e uso de qualquer prêmio.
Ao inscreverem-se no Concurso, os contemplados autorizam a Empresa responsável pela
Promoção, a utilizar seu nome, endereço (cidade, estado e país), idade e/ou fotografia, bem
como sua voz e imagem, entrevistas gravadas, seus comentários a respeito dos prêmios,
do Concurso e/ou da Empresa responsável pela Promoção a, em conexão com atividades
com fins promocionais ou publicitários relacionadas ao Concurso incluindo, mais não
limitando-se, a imprensa, televisão, rádio e Internet. Ao inscreverem-se no Concurso, os
contemplados outorgam a Empresa responsável pela Promoção, todos os direitos
relacionados ao uso da informação mencionada, sem direito a notificação prévia e sem
direito a receber qualquer tipo de compensação.
10. 
SELEÇÃO, NOTIFICAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DOS VENCEDORES: Os vencedores serão
selecionados por uma comissão julgadora formada pela diretoria da Empresa responsável
pela Promoção. A seleção acontecerá entre os dias 
XX/XX/XXXX e 
XX/XX/XXXX
, no Rio de
Janeiro, e será regida com base em contagem de pontos composta de acordo ao critério a
seguir: (A) Criatividade na escolha do(s) conteúdo(s) indicados na 
Resposta 
(máximo 40
pontos); (B) Originalidade (máximo 30 pontos); e (C) Clareza de expressão na 
Resposta
(máximo 30 pontos). Em caso de empate, o participante com a contagem de pontos mais
alta no primeiro critério de avaliação - (A) - será selecionado. Se dois ou mais participantes
permanecerem empatados após a primeira tentativa de desempate, o participante com a
contagem de pontos mais alta no segundo critério de avaliação - (B) - será selecionado. E se
ainda persistir o empate, o participante com a contagem de pontos mais alta no terceiro
critério de avaliação - (C) - será selecionado.
A divulgação dos vencedores acontecerá no dia 
XX/XX/20xX
, após as 
XX:XX horas
. Os
vencedores serão informados via telefone e/ou e-mail e, a divulgação será disponibilizada
no site 
XXXXXXX
.
10. 
FORO: 
As partes elegem o Foro da Cidade 
do Rio de Janeiro como competente, com
.
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exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais
controvérsias oriundas deste Regulamento.

.
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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
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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
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
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REGULAMENTO PARA CONCURSO CULTURAL
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 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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