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TERMO DE COMPROMISSO PARA FACILITADORES 
CORPORATIVOS DO EXPLORERS GAME 

 
Versão 1.0 – 07 de junho de 2019 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
Acordo que fazem entre si: 
 
EXPLORERS ACADEMY LTDA, CNPJ: 14.143.764/0001-40, NIRE: 35225638044, 
sediada na Rua Sava, nº 16, São Paulo – SP, CEP: 04.283-020, representada aqui por 
seus sócios e representantes legais. 
  
e 
 
(nome do facilitador, CPJ, referido abaixo como “você”. 
 
 
Este acordo descreve os termos e condições relativos ao uso de materiais criados e 
produzidos pela marca EXPLORERS, que é propriedade da EXPLORERS ACADEMY, em 
aplicações das sessões de intervenção corporativa organizadas ou facilitadas por você 
ou por qualquer ator onde a marca EXPLORERS esteja envolvida. 
 
 
1- DEFINIÇÕES 
 

• EXPLORERS ACADEMY = Empresa que é proprietária e administra as ofertas 
relacionadas à marca EXPLORERS. 

• EXPLORERS GAME = Jogo de tabuleiro e plataforma digital de acesso aos 
conteúdos relacionados ao jogo. 

• SESSÃO ABERTA = Aplicações do jogo em eventos abertos e atividades de 
cunho acadêmico. 

• SESSÃO CORPORATIVA = Aplicações do jogo em eventos ou treinamentos 
corporativos, em empresas ou instituições públicas. 

• FACILITADOR CORPORATIVO = Pessoa física treinada e credenciada pela 
EXPLORERS ACADEMY para aplicar o EXPLORERS GAME em SESSÕES 
CORPORATIVAS. 

• EXPLORERS CAMP = Treinamento ministrado pela EXPLORERS ACADEMY para 
preparação de FACILITADORES CORPORATIVOS. 

 
2- CREDENCIMENTO COMO FACILITADOR CORPORATIVO 
 
Somente pessoas físicas são credenciadas a serem FACILITADORES CORPORATIVOS do 
EXPLORERS GAME. Você concorda que seu credenciamento será nominal e intransferível. 
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Os requisitos para credenciamento como FACILITADOR CORPORATIVO são: 
• Participação no EXPLORERS CAMP; 
• Aceite e assinatura deste termo de compromisso; 
• Pagamento da taxa anual de acesso à plataforma digital do EXPLORERS GAME; 
• Aplicação de no mínimo 1 SESSÃO CORPORATIVA, avaliada positivamente pelo 

cliente e devidamente registrada na plataforma do EXPLORERS GAME, incluindo o 
pagamento da taxa de royalties.  

 
Você concorda que seu nome só será divulgado como um FACILITADOR CORPORATIVO 
após o atendimento dos requisitos acima. 
 
Obs: a primeira anuidade de acesso à plataforma digital está inclusa no valor de inscrição 
no EXPLORERS CAMP. 
   
 
3- BENEFÍCIOS COMO FACILITADOR CORPORATIVO 
 
A EXPLORERS ACADEMY se compromete a fornecer os seguintes benefícios para você, 
mediante seu credenciamento como FACILITADOR CORPORATIVO: 
 
• Nome listado em nossas mídias como FACILITADOR CORPORATIVO; 
• Acesso a grupo exclusivo com outros FACILITADORES CORPORATIVOS, para troca 

de experiências e oportunidades profissionais; 
• Suporte técnico/mentoria para SESSÕES CORPORATIVAS do jogo; 
• Suporte para marketing do jogo, bem como estratégias comerciais;  
• Possibilidade de indicação para aplicação do jogo em SESSÕES CORPORATIVAS; 
• Acesso em primeira mão a atualizações e opção de aquisição dos novos conteúdos 

do jogo; 
• Possibilidade de liderar eventos e iniciativas com a marca EXPLORERS;  

 
 
4- DIREITOS SOBRE OS CONTEÚDOS DA MARCA EXPLORERS 
 
Os materiais, incluindo quaisquer direitos autorais e marcas registradas, fornecidos pela 
EXPLORERS ACADEMY para você, desse momento em diante, são de propriedade da 
EXPLORERS ACADEMY e seus respectivos criadores de conteúdo. A EXPLORERS 
ACADEMY garante que detém os direitos exclusivos para fornecer a você estes 
materiais. 
 
Em particular, o jogo EXPLORERS GAME está registrado internacionalmente com uma 
licença Creative Commons 4.0 International BY-NC-SA. Todos os conteúdos relacionados 
a empresas são baseados em informações de domínio público. 
 
O uso comercial do EXPLORERS GAME é restrito aos FACILITADORES CORPORATIVOS 
credenciados pela EXPLORERS ACADEMY. 
 
Sob pena de infração jurídica, é vedada a utilização de quaisquer materiais com 
logomarcas de empresas (como por exemplo cartas do jogo) em SESSÕES 
CORPORATIVAS. Tais materiais só poderão ser utilizados por você em SESSÕES 
ABERTAS, com fins educacionais e sem intuito comercial. 
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Você concorda que qualquer utilização indevida dos materiais é de sua 
responsabilidade, não podendo a EXPLORERS ACADEMY ser responsabilizada 
futuramente. 
 
 
5- PERSONALIZAÇÕES DE CONTEÚDO  

 
Como FACILITADOR CORPORATIVO, você tem permissão para personalizar os materiais 
que você usa. 
 
Você é responsável por garantir que suas personalizações não infrinjam os direitos 
autorais dos materiais. De acordo com as regras da licença Creative Commons 4.0 
International BY-NC-SA, cabe observar que, ao efetuar adaptações, você sempre 
deverá dar crédito ao trabalho original do Explorers Game. 
 
As SESSÕES ABERTAS e SESSÕES CORPORATIVAS só podem ser caracterizadas por 
você ao mercado como eventos do EXPLORERS GAME quando pelo menos 75% do 
conteúdo total do evento seja baseado diretamente nos materiais oficiais da marca 
EXPLORERS.  
 
 
6- PRECIFICAÇÃO DE SESSÕES CORPORATIVAS DO EXPLORERS GAME  

 
Toda SESSÃO CORPORATIVA do EXPLORERS GAME deverá ser precificada de acordo 
com os valores mínimos definidos pela EXPLORERS ACADEMY.  
 
Você concorda em seguir os valores mínimos definidos pela EXPLORERS ACADEMY para 
precificação. 
 
Você nos permite atualizar estas taxas, pelo menos uma vez por ano, sem a necessidade 
de atualizar este acordo.  
 
Você concorda em informar valores orçados e praticados junto aos seus clientes para a 
EXPLORERS ACADEMY. 
 
Você também concorda em não aplicar, em hipótese alguma, o EXPLORERS GAME de 
forma gratuita em SESSÕES CORPORATIVAS.  
 
Caso pratique valores inferiores aos acordados, você poderá ser descredenciado como 
FACILITADOR CORPORATIVO. Exceções deverão ser informadas à equipe da 

EXPLORERS ACADEMY previamente e por escrito. 
 
 
7- AÇÕES COMERCIAIS 
 
Você concorda em nos informar sobre clientes em potencial (prospects) nos quais já 
colocou proposta ou está trabalhando para colocar proposta de SESSÃO 
CORPORATIVA. 
 
Tais prospects serão considerados "reservados" por um período de 60 dias, durante o 
qual nenhum outro FACILITADOR CORPORATIVO poderá abordar o mesmo cliente para 
vender nenhuma oferta relacionada ao EXPLORERS GAME. Após esse período, caso a 
proposta não se concretize, a reserva perderá efeito. 
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Você concorda em não abordar eventuais prospects "reservados" por outro 
FACILITADOR CORPORATIVO, caso o período de sua reserva esteja em vigor. 
 
Você concorda em tornar transparentes a todos os FACILITADORES CORPORATIVOS as 
informações sobre propostas colocadas em prospects, de maneira a fomentar o espírito 
de colaboração e evitar disputas comerciais entre os FACILITADORES CORPORATIVOS. 
 
 
8- VENDA DE APLICAÇÕES DO EXPLORERS GAME EM EMPRESAS 
 
No tocante à comercialização em si do EXPLORERS GAME, você é responsável por: 

• Atuar como principal contato na venda das SESSÕES CORPORATIVAS; 

• Planejar, organizar a logística e entregar estas aplicações; 

• Cuidar de todo o trâmite burocrático da contração, bem como do faturamento e 
repasse de taxas para todos os envolvidos; 

  
Para suportar a venda, a EXPLORERS ACADEMY fornecerá a você materiais como: 

• Apresentações em ppt; 

• Modelos de proposta comercial;  

• Formulário para levantamento inicial de expectativas junto ao cliente; 

• Sugestão de dinâmicas de aquecimento e defriefing (conclusão após jogo); 

• Cópias do livro que originou o jogo, que serão vendidos a você com um preço 
subsidiado para repasse aos clientes. 

 
 
9- APLICAÇÕES DO EXPLORERS GAME NO SERVIÇO PÚBLICO 
 
Em particular para as aplicações em instituições públicas, o trâmite de contratação e 
faturamento será de responsabilidade exclusiva da EXPLORERS ACADEMY.  
 
Você manterá seu direito, no entanto, de atuar como contato na venda e participar do 
planejamento e entrega das aplicações, sendo remunerado pela EXPLORERS ACADEMY 
por isso. 
 
Você concorda em informar previamente prospects em instituições públicas para o 
alinhamento devido do trâmite de contratação.  
 
 
9 – ROYALTIES SOBRE SESSÕES CORPORATIVAS DO EXPLORERS GAME 

 
Você concorda em repassar, a cada SESSÃO CORPORATIVA, o valor fixo definido 
como taxa de royalties pelo uso dos materiais. 
 
Na hipótese de a EXPLORERS ACADEMY efetuar uma venda de SESSÃO 
CORPORATIVA e indicá-lo para aplicação, você concorda em repassar, em adição ao 
item acima, um percentual do valor faturado pela indicação. 
 
O valor anual de taxa de royalties estará disponível publicamente em nosso site e 
canais digitais. Você concorda com atualizações desse valor, sem aviso prévio, para 
reajustar inflação. 
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10 – INFORMAÇÕES SOBRE OS PARTICIPANTES DAS SESSÕES 
 
Você concorda em fornecer para a EXPLORERS ACADEMY os endereços de e-mail dos 
contratantes e participantes de eventos organizados em nome da marca EXPLORERS. A 
atualização de informações deve ser feita ao final de cada mês. 
 
A EXPLORERS ACADEMY tem o direito de usar esses endereços de e-mail para realizar 
avaliações dos eventos, bem como para os esforços de marketing relacionados, bem 
como para fornecer CERTIFICADO DIGITAL para os participantes, com sua assinatura 
digital. 
 
 
11- AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 
 
Você concorda em coletar avaliações de desempenho de todas as sessões realizadas 
por você através da plataforma digital do EXPLORERS GAME. 
 
A EXPLORERS ACADEMY reserva-se o direito de calcular índices de satisfação média do 
jogo e de cada FACILITADOR CORPORATIVO. Você concorda com o uso e publicação 
dessas classificações em seu perfil em nossas plataformas digitais.  
 
Caso os índices de avaliação demonstrem insuficiência na qualidade de sua entrega, a 
EXPLORERS ACADEMY reserva-se o direito de exigir qualificações complementares e/ou 
rescindir este acordo. Nenhum reembolso de quaisquer taxas será aplicável neste caso. 
 
 
12- CONFIDENCIALIDADE 
 
Ambas as partes, EXPLORERS ACADEMY e você, se comprometem com a 
confidencialidade e uso adequado das informações tratadas no escopo desse termo. 
 
Os materiais de marca EXPLORERS só estão disponíveis para os FACILITADORES 
CORPORATIVOS e não devem ser disponibilizados a terceiros. 
 
Você se compromete a não divulgar e/ou repassar a outros profissionais os materiais e 
informações de caráter estratégico fornecidas exclusivamente para FACILITADORES 
CORPORATIVOS, tais como: 

• Novos conteúdos e atualizações do jogo e de dinâmicas associadas ao jogo; 

• Materiais de suporte técnico; 

• Estratégias de precificação. 
 
Você também se compromete a não distribuir materiais para clientes pagantes, nem 
mesmo em versão de leitura em PDF. Exceções poderão ser consideradas caso a caso. 
 
 
13 - RENOVAÇÃO DESTE ACORDO 

 
O presente termo deverá ser renovado a cada 12 meses, mediante pagamento da 
taxa anual de credenciamento como facilitador corporativo.  
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O valor anual de credenciamento estará disponível publicamente em nosso site e canais 
digitais. Você concorda com atualizações desse valor, sem aviso prévio, para reajustar 
inflação.  
 
 
14 - RESCISÃO DESTE ACORDO 
 
Você pode rescindir este acordo a qualquer momento. No entanto, não haverá 
reembolso de nenhum valor pago anteriormente. 
 
A EXPLORERS ACADEMY poderá rescindir esse acordo em hipóteses como: (1) não 
pagamento da taxa de renovação do credenciamento; (2) comprovação de utilização 
indevida do jogo e de informações confidenciais repassadas a você ou (3) insuficiência 
recorrente na qualidade de suas entregas. De forma similar, não haverá reembolso de 
nenhum valor pago anteriormente. 
 
Após rescisão, você se compromete a não repassar a terceiros materiais e informações 
confidenciais obtidas durante a vigência desse termo. 
 
 
15 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Reconhecemos que os acordos formais são necessários para permitir que os negócios 
fluam com normas que nos ajudem mutuamente de forma ganha-ganha. Nós confiamos 
nos melhores esforços e nas melhores intenções de cada um para tornar a nossa 
colaboração um sucesso para ambas as partes. 
 
O presente termo passa a valer a partir da assinatura pelas partes. Para dirimir 
eventuais divergências, fica estabelecido o foro da comarca de São Paulo. 
 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, juntamente com 2 
(duas) testemunhas. 
 
São Paulo, 07 de junho de 2019 
 
 
EXPLORERS ACADEMY: 
 
________________________  ________________________ 
Leandro dos Santos de Jesus  Cristiane Gantus Encinas 
CPF: 088.884.387-93   CPF: 118.701.078-29   
 
 
Declaro que recebi cópia digital e que estou de acordo com os termos acima.  
 
FACILITADOR CORPORATIVO: 
 
________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
Testemunhas: 
________________________  ________________________    
   


