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Hola!
Para fazer parte ou contratar a comunidade Nosotros, leia os nossos termos de adesão. É importante
entender o que valorizamos e como os projetos serão conduzidos entre nós. Vamos começar?
(do objeto)
Com a missão de desenvolver o mercado de profissionais criativos independentes, usamos a tecnologia para
conectar empresas/clientes e profissionais.
A Nosotros é uma plataforma on-line hospedada sob o domínio “nosotros” de propriedade da Nosotros, e
disponível através da URL http://nosotros.cc. Operamos sob a razão social NOSOTROS E E C L ME, CNPJ
28.474.999/0001-20, em São Paulo/SP, Brazil.

Trata-se de um acordo legal entre empresas que desejam comprar e vender serviços on line. Os integrantes
deste acordo legal compreendem: Profissionais Independentes (usuários), Nosotros e Empresas/Clientes
(contratante).
A Nosotros oferece informações e um método para obter serviços, mas não oferece ou pretende oferecer tais
serviços sem o uso de usuários freelancers.
Entende-se como serviços Nosotros: gestão de projetos onde a plataforma faz a curadoria da equipe de
profissionais independentes previamente cadastrados e aprovados na plataforma. Nesta modalidade, a equipe
Nosotros participa diretamente da curadoria, organização das tarefas e gestão das entregas. Nos serviços
prestados pela plataforma incluem a disponibilização dos recursos da plataforma para gestão e contato entre
toda equipe, acesso e uso individuais de todas as funcionalidades para usuários e clientes, cobrança e gestão
de pagamentos a serem realizados pelos usuários e clientes, manutenção e suporte adequado para uso da
plataforma e assessoramento remoto para utilização da plataforma.
Na modalidade de serviços “contratação de especialista”a plataforma faz a curadoria da equipe de
profissionais independentes previamente cadastrados e aprovados na plataforma. Nesta modalidade o
contratante define o perfil de profissional que prestará o serviço, cabendo a Nosotros o fornecimento de
opções adequadas ao brief. Nos serviços prestados pela plataforma incluem a disponibilização dos recursos
de uso individuais de todas as funcionalidades para usuários e clientes, cobrança e gestão de pagamentos a
serem realizados pelos usuários e clientes, manutenção e suporte adequado para uso da plataforma e
assessoramento remoto para utilização da plataforma.
Os elementos e/ou ferramentas encontrados na Plataforma estão sujeitos aos direitos de propriedade
intelectual conforme as leis brasileiras, tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário.
Apenas a título exemplificativo, entendem-se como tais: textos, softwares, scripts, imagens gráﬁcas, fotos,
sons, músicas, vídeos, recursos interativos e similares, marcas, todos de propriedade da Nosotros.
Os Profissionais Independentes, Empresas/Clientes estão cientes e concordam que a utilização,
redistribuição, comercialização e/ou reprodução de conteúdo ou parte de conteúdo disponibilizado na
Plataforma deverão seguir as normas concernentes às leis brasileiras de direitos autorais, sob pena de
caracterização de utilização indevida e/ou infração a direitos de propriedade intelectual de terceiros.
(cadastro)
A plataforma está disponível para cadastro de pessoa física e jurídica desde que devidamente habilitada e
com intenção de uso dos serviços como usuária ou contratante, informando todos os dados solicitados para
conclusão do cadastro.
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Embora Profissionais e Empresas possam se cadastrar na plataforma livremente, o Profissional deverá indicar
e cadastrar Empresa de que seja sócio ou proprietário, com CNPJ válido para que seja realizada a conclusão
do cadastro, aceitação dos projetos e adesão à Política de Remuneração.
Responsabilidade da informação: é de responsabilidade do Profissional, Empresa/Cliente e cadastrados na
Plataforma a veracidade/regularidade dos documentos e informações apresentados no cadastro, não sendo a
Nosotros responsável por qualquer ato ilícito destas partes.
Identidade na plataforma: é vedada a criação de mais de um cadastro em um mesmo perfil por Profissional,
Empresa/Cliente. Em caso de multiplicidade de cadastros elaborados pela mesma pessoa física ou jurídica, a
Nosotros reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério e sem necessidade de prévia anuência das partes
cadastradas ou comunicação, inabilitar os cadastros existentes e impedir eventuais cadastros futuros
vinculados a estes.
Aprovação de Cadastro: além dos quesitos referente a disponibilidade de informação cadastral, a Nosotros
preza pela qualidade da sua base de profissionais, e se dá o direito de aprovar e reprovar usuários
pré-cadastrados. Utiliza-se de uma curadoria de profissionais do mercado para tal validação. Estes períodos
de curadoria são definidos unicamente pela Nosotros através de informação no próprio site e outros canais de
comunicação que julgar conveniente.
Os Profissionais cadastrados são aprovados somente nestes períodos pré-definidos pela Nosotros.
Os Profissionais não aprovados pelos curadores ficam com seu cadastro pendente, podendo atualizar seu
perfil a qualquer momento e participar das próximas curadorias realizadas pela plataforma.
Somente Profissionais aprovados serão acessados para prestação de serviços.
O Profissional, Empresa/Cliente acessarão sua conta por meio de login e senha, comprometendo-se a não
informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito.
O Profissional, Empresa/Cliente se comprometem a notificar a Nosotros imediatamente, por meio dos canais
de contato mantidos na Plataforma, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta. A pessoa
cadastrada será a única responsável pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso só será
possível mediante a utilização de senha de seu exclusivo conhecimento.
Informações adicionais: ao aderir à Plataforma, os Profissionais, Empresas/Clientes se comprometem a
disponibilizar quaisquer dados adicionais e documentos que possam ser solicitados pela Nosotros.
(sigilo e proteção de dados)
É de conhecimento que a Nosotros capta, armazena e acessa os dados do cadastramento, para garantir a
fluidez da prestação de serviços e, poderá repassá-los a clientes e usuários da plataforma.
O uso desta informação indevidamente não é de responsabilidade da Nosotros. Qualquer ação deve ser
dirigida diretamente ao terceiro, causador de possível dano.
A Nosotros tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança dos dados,
mas não será responsável por prejuízo que possa decorrer da violação dessas medidas por parte de terceiros
que utilizem de meios indevidos, fraudulentos ou ilegais para acessar as informações armazenadas nos
servidores ou nos bancos de dados utilizados pela Plataforma.
(da relação dos serviços prestados)
O Profissionais são os responsáveis pela realização dos projetos e suas respectivas entregas independente da
modalidade de contratação de serviços através da plataforma Nosotros.
As Empresas/Clientes por sua vez são responsáveis pelo acesso das informações necessárias para o
desenvolvimento do projeto.
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Ambas as partes confirmam interesse no melhor desenvolvimento do projeto primando pelo trabalho
colaborativo entre as partes.
O serviço contratado em cada modalidade fica descrito em cada proposta de trabalho, para ambas as partes,
e só terão seu início após aprovação, via plataforma, deste documento.
Na Nosotros, todas as partes são avaliadas positiva ou negativamente referente a qualidade do serviço por
eles prestado, sendo que essas avaliações e comentários são de acesso restrito de cada perfil e da área
administrativa da plataforma. A Nosotros utiliza estas avaliações para qualificar sua base atribuindo pontuação
a cada perfil. Os perfis melhor avaliados na plataforma serão naturalmente mais requisitados por ela.
Todo e qualquer negócio acontece via plataforma.
(política de remuneração)
A Nosotros atua em 02 modelos de serviço, sendo que cada um possui condições de entrega específicas e
remuneração particular.
Contratação de Especialistas: A remuneração Nosotros é baseada em uma taxa de 12% sobre as horas do
profissional contratado sem acréscimo de impostos.
Neste formato, os profissionais emitem NF de serviços contra o Contratante. A Nosotros por sua vez emite NF
referente ao fee Nosotros ao contratante. O pagamento é feito através de um único boleto, indiferente do
número de profissionais contratados no mês vigente.
Gestão de Projetos: A remuneração Nosotros é baseada em uma taxa de 18% sobre as horas da equipe
contratada acrescida de impostos vigentes.
A Nosotros emite NF do valor total do projeto ao contratante e repassa os valores individuais aos
profissionais. O pagamento é feito através de um único boleto.
Todas as emissões são precedidas de documento de aprovação da proposta de trabalho.
O pagamento acontece em 30 dias da aprovação da proposta.
Em caso de atraso de pagamento a Nosotros reserva-se o direito de sanções de acesso a plataforma. Assim
como sanções jurídicas para o caso de não pagamento.
As partes concordam em disponibilizar sempre que necessário algum documento complementar para
validação de informações.
Assinatura de Serviço: Estamos implementando um modelo de assinatura que será lançado em breve.
(vínculo trabalhista)
Os profissionais exercerão suas atividades, sem exclusividade, sem subordinação, mantendo as qualificações
exigidas e garantia de segurança do serviço prestado.
Os profissionais podem determinar livremente suas horas de trabalho mas devem cumprir as datas e prazos
estabelecidos na proposta de trabalho aprovada pelas partes.
As Partes têm total ciência de que a relação entre elas não possui nenhuma das características previstas em
lei para reconhecimento do vínculo empregatício, tratando-se de relação estritamente cível de prestação de
serviços.
As Partes deste Termo são independentes entre si e cada uma é inteiramente responsável pelos seus custos
operacionais, despesas, taxas, contribuições e impostos relativos à manutenção de sua empresa e atividade.
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(confidencialidade)
Todas as informações e conhecimentos aportados pelas Partes para a execução do presente contrato são
tratados como confidenciais, assim como todos os seus resultados.
A confidencialidade implica na obrigação de não divulgar ou repassar informações e conhecimentos a
terceiros não-envolvidos no contrato, sem prévia autorização expressa, por escrito, dos seus detentores.
(da propriedade intelectual)
O Profissional contratado cederá à contratante, a título gratuito, os direitos de propriedade intelectual sobre
todas as informações e conhecimentos (como “know-how”, tecnologias, programas de computador,
procedimentos e rotinas) do projeto desenvolvido, e de toda e qualquer documentação e produtos gerados,
podendo, a contratante, dispor desses como bem entender e a seu livre critério, ceder a terceiros os direitos
ora cedidos.
O material, a documentação e outras informações entregues pelo profissional passarão a ser propriedades da
empresa contratante, podendo esta, a seu livre critério, cedê-los ou transferi-los a terceiros.
O Profissional está proibido de veicular e comercializar produtos gerados, relativos à prestação dos serviços
de que trata o objeto deste contrato.
(da rescisão do projeto)
Em caso de cancelamento do projeto, a contratante arcará com a parte relativa ao desenvolvimento, sem ônus
para quaisquer partes, mediante aviso prévio de 20 dias.
(considerações gerais)
A Nosotros poderá atualizar os termos relacionados com o site , oportunamente. As modificações terão
validade no momento da publicação. O acesso ou uso contínuo desta plataforma, após atualização, constitui
consentimento do termos e usos.
A Nosotros poderá retirar da Plataforma publicações que contenham imagens que não estejam de acordo
com os Termos e as demais políticas de utilização da Plataforma.
Ao incluir imagens ou vídeos em seus perfis na Plataforma, o Profissional, a Empresa/Cliente autorizam a
Nosotros a utilizar tais imagens ou vídeos em peças publicitária, cedendo o seu uso de forma irrestrita, não
onerosa e por prazo indeterminado.
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