
REGULAMENTO DUX COWORKERS
São Paulo, maio de 2018



ÍNDICE

INTRODUÇÃO

02
COMO TRABALHAMOS

03
UTILIZAÇÃO DE

DADOS E PROTEÇÃO
À MARCA E À IMAGEM

04

CONFIDENCIALIDADE
E SEGURANÇA DAS

INFORMAÇÕES

05
DIREITOS AUTORAIS

06
DISPOSIÇÕES FINAIS

07



Inovação é uma das palavras mais atuais no mundo. E parte dessa busca por mudanças começou dos
profissionais criativos e estratégicos de vários setores de serviços e culturais, que passaram a pensar
na relação direta entre pessoas com design, arte, tecnologia, comunicação, cidades e consumo.
 
Trabalhamos o máximo potencial destes talentos unindo profissionais multidisciplinares em qualquer
parte do mundo para promover a inovação, desenhando estratégias, marcas, serviços e produtos com
fundamento na concepção e na jornada de comportamento dos usuários.
 
Nosso objetivo é trabalhar para garantir que as pessoas interajam com nossas ideias.

Acreditamos na importância da jornada do usuário para desenhar uma experiência com propósito e
focada em resultados. 

E temos todos artefatos tecnológicos e humanos para esse mapeamento!

Essa é a DUXcoworkers! 

Para fazer parte da nossa rede, formada por inovadores especializados que buscam atender as
demandas das diversas empresas em busca de inovação, você deverá:
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1 Se cadastrar no nosso banco de dados: http://duxcoworkers.com/tornar-se-coworker;

2 Identificar suas potencialidades selecionando as inteligências que fazem parte do seu know how;

3 Aceitar o presente REGULAMENTO, com princípios descritos na próxima página:
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COMO TRABALHAMOS

Na DUXcoworkers especialistas avaliam especialistas. 

Nossa rede é selecionada por comportamento e por capacitação porque avaliamos o trabalho, as 
recomendações e networking.

O local onde desenvolvemos as atividades não depende de uma estrutura física. 

Os nossos colaboradores são profissionais que precisam estar envolvidos com o fator humano para explorar 
tendências e soluções inovadoras. A partir do gerenciamento remoto e de encontros organizados em nosso 
espaço na Rua Tucuna, em Perdizes, São Paulo, ou em espaços de coworking do mundo todo, conseguimos 
administrar melhor o tempo entre trabalho, reuniões e demais relacionamentos, como família, lazer, amigos e 
comunidade. É o que chamamos de "Criação Responsável".

A DUXcoworkers aloca os seus colaboradores em projetos que são desenvolvidos para empresas, indústrias, 
agências de publicidade, consultorias e start-ups de acordo com as potencialidades de cada um.

O colaborador poderá se tornará COWORKER desde que tenha enviado as informações completas em 
cadastro para nossa análise, com aprovação pela fundadora da DUXcoworkers e equipe. 

A aprovação técnica será comunicada expressamente ao Coworker por carta enviada ao email cadastrado e, a 
partir daí, o interessado estará habilitado para integrar nossa rede colaborativa:

A prestação efetiva de serviços será definida em instrumento contratual próprio, celebrado entre a 
DUXcoworkers e o Coworker.

A parceria de que trata esse REGULAMENTO poderá ser desfeita por qualquer dos interessados, mediante 
comunicação prévia dirigida à outra parte, sem que seja devido qualquer tipo de indenização. Entretanto, 
havendo contratos vigentes, as regras desses acordos prevalecem e serão executadas em sua integralidade, 
por serem instrumentos jurídicos autônomos.

Participar de eventos e workshops realizados pela DUX Coworkers, com desconto ou eventos gratuitos;

Pode ser convidado a promover seu próprio workshop, previamente aprovados pela gestão da DUXcoworkers; 

Pode acessar a sede DUXcoworkers, com agendamento antecipado; 
Prestando serviços como “autônomo” em projetos desenvolvidos ou gerenciados pela empresa.



Acreditamos que o trabalho em rede abre novos caminhos e oportunidades. Para isso, ao se cadastrar no site 
da empresa você declara que:

Ao se cadastrar você concede autorização para a DUX Coworkers utilizar as informações pessoais de contato 
para gerar oportunidades de trabalho, contatando clientes, parceiros e outras empresas do grupo.
 
É vedado ao Coworker utilizar o nome da DUX Coworkers sem autorização prévia e por escrito desta, em 
qualquer meio, tangível ou intangível, sites, páginas eletrônicas, de currículo ou de valorização pessoal, ou em 
outros instrumentos de comunicação, sob pena de responsabilização pessoal pelos danos causados à 
imagem da pessoa jurídica. 

O Coworker autoriza que a DUX Coworkers divulgue a sua imagem pessoal no site da empresa e em páginas 
eletrônicas por ela administradas com o objetivo de gerar oportunidades, valorizando a rede e o trabalho das 
pessoas envolvidas no mercado de atuação da DUX Coworkers.
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UTILIZAÇÃO DE DADOS E PROTEÇÃO À MARCA E À IMAGEM

Está fornecendo dados pessoais verdadeiros e que manterá seus dados atualizados;

Que está criando uma única conta para uso próprio;

Que é o proprietário dos documentos enviados para validar a sua integração à rede da DUX Coworkers.
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CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

O Coworker está de acordo e aceita a nossa política de confidencialidade, declarando que manterá sigilo sobre 
o teor das informações que venham a ser fornecidas pela DUX Coworkers para a realização de trabalhos 
contratados. Tais informações são tratadas como sigilosas, ainda que não identificadas pela expressão 
“CONFIDENCIAL”.

Considera-se confidencial toda e qualquer informação escrita ou oral revelada por qualquer meio, tangível ou 
intangível, pela DUX Coworkers ao Coworker, concernentes às descrições de projeto, planejamento estratégico, 
forma de operação, ideias, discussão de aplicabilidade, técnicas, designs, especificações, estruturas, modelos, 
programas de computador, arquitetura e estruturação de site, conhecimento de código fonte, look and feel, 
dentre outras informações. 

O Coworker se compromete a adotar todas as medidas necessárias para que as informações recebidas sejam 
divulgadas estritamente às pessoas envolvidas nas discussões, análises, reuniões e fiel cumprimento dos 
projetos contratados por instrumentos específicos, respondendo por perdas e danos pelos prejuízos causados 
á DUX Coworkers e a terceiros, na forma da legislação brasileira. 

A confidencialidade não se aplica às informações que sejam de domínio público; que tenham sido previamente 
conhecidas pelo COWORKER como resultado de seu trabalho e pesquisa individual comprovada; que sejam 
reveladas em cumprimento de determinação judicial ou representante do Poder Público, até a extensão de tais 
ordens.
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DIREITOS AUTORAIS

Pertencem EXCLUSIVAMENTE à Dux Coworkers:

A publicação, divulgação, reprodução, transmissão e retransmissão do trabalho, sob quaisquer meios, 
tangíveis e intangíveis, por parte do Coworker deverá ser prévia e expressamente autorizada pela DUX 
Coworkers, sob pena de responsabilização civil e aplicação das penalidades previstas na Lei n°. 9.610/98 (Lei 
dos Direitos Autorais) e demais instrumentos normativos brasileiros.

Qualquer software, programa, procedimento, regra, esquema, aplicativo, layout ou funcionalidade
desenvolvidas na utilização da plataforma ou dos projetos executados pela DUX Coworkers com a
participação do Coworker por prestação de serviços, em sua versão original ou atualizada, além da
tecnologia empregada no site e/ou em demais aplicativos instalados, licenciados e desenvolvidos
pela empresa para uso próprio ou de seus clientes;

A identidade visual do site e/ou dos aplicativos desenvolvidos pela DUX Coworkers para outras plataformas
(incluindo o projeto de arte gráfico-visual de quaisquer de suas páginas), design, expressões identificativas,
sinais distintivos, símbolos e/ou modelo estratégico e estrutural; 

O nome empresarial, marca, nome de domínio, slogan ou expressão de propaganda ou de qualquer sinal
distintivo de titularidade da DUX Coworkers; 

O nome empresarial, marca, nome de domínio, slogan ou expressão de propaganda ou de qualquer sinal
distintivo de titularidade da DUX Coworkers; 

O modelo de negócio (business plan), as ideias, melhorias, desenhos gráficos, esquemas e planejamento
estratégico de uso da plataforma, suas funcionalidades e demais aplicativos desenvolvidos ou licenciados
para o PetMission; 

O banco de dados e as informações de acesso dos usuários da plataforma. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Nossa comunicação com você será realizada preferencialmente pelo e-mail ou por mensagem enviada ao 
dispositivo móvel cadastrado.

Ocasionalmente, a qualquer tempo e a critério da DUX Coworkers, esse REGULAMENTO poderá ser atualizado, 
com comunicação direcionada ao Coworker. Quando publicarmos qualquer alteração a esta política, 
revisaremos a data da "última atualização", sendo que a versão mais recente será incorporada a versão anterior. 

As questões legais oriundas do presente regulamento serão dirimidas no foro da Comarca de São Paulo – SP 
(Capital).

Melina Alves
Fundadora – DUX Coworkers


