
CONTRATO DE FILIAÇÃO AO LIDE FUTURO 

 

 

LFUTURO DO BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Augusta, 2.840, 13º 

andar, Cerqueira César, na cidade de São Paul, Estado de São Paulo, CEP 01.412-100, inscrição no 

CNPJ/ME nº 16.457.056/0001-00, nesse ato representada na forma de seus Estatuto Social, doravante 

designada como (“LIDE FUTURO”), e, de outro lado,  

O(A) FILIADO(A), devidamente qualificado na sua Aplicação Para Adesão ao Lide Futuro, doravante 

designado(a) como (“Filiado(a)”).  

Em conjunto denominados (“Partes”) e cada um individualmente como (“Parte”).  

CONSIDERANDO QUE:  

a)  O LIDE FUTURO é um grupo que promove ações e iniciativas únicas e exclusivas para 

desenvolvimento de networking, troca de experiências, acesso a conteúdo extraordinário e 

oportunidades de geração de negócios, por meio de relacionamento com os membros do grupo, um 

calendário de eventos com atividades e experiências exclusivas; 

 

b) O LIDE FUTURO conecta empreendedores, intraempreendedores e talentos, sempre pessoas 

físicas, que estão transformando os seus mercados, com novos modelos de atuação, novas tecnologias, 

negócios disruptivos ou que sejam agentes de mudança da sociedade, ecossistemas ou líderes 

sociais/empresariais em torno de um grupo para promoção de relacionamento, de eventos, influência, 

atualização e aperfeiçoamento de conhecimento e negócios;  

 

c) O Filiado(a) tem interesse em fazer parte do grupo LIDE FUTURO. 

Resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Filiação ao LIDE FUTURO (“Contrato”), conforme 

cláusulas e condições abaixo: 

1. DEFINIÇÕES 

1.1. Para fins desse Contrato, deverão ser utilizadas as seguintes definições: 

Anuidade: Pagamento realizado anualmente pelos(as) Filiados(as) e requisito necessário para dar 

início à Filiação; 

Aplicação para Adesão: primeiro contato do candidato a Filiação com o LIDE FUTURO, que pode ser 

feito através de indicação de outros membros, mediante envio de link de acesso, ou diretamente pelo 

candidato, pela própria Plataforma LIDE FUTURO, com o fornecimento de seus dados no cadastro 

requisitado. A aplicação não significa que o(a) candidato(a) será um(a) Filiado(a); 

Comitê de Gestão: Comitê formado por líderes escolhidos pelos acionistas do LIDE FUTURO, que tem 

como atividade (i) o acompanhamento das atividades do calendário do grupo, fornecendo ideias 
e sugestões para novos eventos, palestrantes, conteúdo e apoiando o time na execução 

quando solicitado; (ii) acompanhamento financeiro do negócio com KPI’s e apoio ao time LIDE 
FUTURO para melhoria contínua nos indicadores; (iii) Representação do LIDE FUTURO sempre 
que solicitado pelos acionistas do LIDE FUTURO em eventos, entrevistas e outras atividades 

públicas; (iv) Participação dos eventos da agenda do LIDE FUTURO. 

Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 

Eventos LIDE FUTURO: eventos promovidos pelo LIDE FUTURO para desenvolvimento de networking, 

de negócios e troca de experiências. Os eventos podem ser gratuitos ou pagos; 

Filiação: Adesão total ao LIDE FUTURO, após aprovação do Perfil dentro dos parâmetros LIDE FUTURO 

estabelecidos abaixo e pagamento da Anuidade; 

Filiado(a) LIDE FUTURO: jovens empreendedores que liderem negócios que já tracionaram; 

intraempreendedores, que possuam uma carreira exponencial dentro de grandes corporações e ocupem 



posição de liderança; e sucessores de empresas familiares filiados ao LIDE FUTURO e aptos a utilizar 

os serviços e participar dos eventos do LIDE FUTURO; 

LIDE FUTURO: organização filiada ao LIDE que, conforme descrito acima, promove ações e iniciativas 

únicas e exclusivas para desenvolvimento de networking e negócios, troca de experiências, acesso a 

conteúdo extraordinário e oportunidades de geração de negócios, por meio de relacionamento com os 

membros do grupo, um calendário de eventos com atividades e experiências exclusivas; 

LIDE: organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer 

a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de 

governança corporativa nas esferas pública e privada; 

Plataforma LIDE FUTURO: Plataforma tecnológica que engloba website, aplicativos e demais 

tecnologias que venham a ser disponibilizada pelo LIDE FUTURO para a promoção de networking entre 

os participantes do grupo; 

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração; 

2. COMO SE FILIAR 

2.1. Para tornar-se Filiado(a), o interessado primeiramente deverá realizar uma Aplicação para 

Adesão através da Plataforma LIDE FUTURO, indicando os dados solicitados na página de cadastro. 

2.1.1. A mera realização da Aplicação para Adesão não significa filiação automática, mas tão somente 

o início do processo de aprovação para entrar no nosso grupo. 

2.2. Uma vez realizada a Aplicação para Adesão, os dados do interessado serão submetidos à análise 

do LIDE FUTURO, que avaliará se o(a) candidato(a) tem o perfil e os requisitos necessários para tornar-

se Filiado(a). 

2.3. Havendo a aprovação, o(a) candidato(a) será devidamente comunicado(a) sobre os próximos 

passos para conclusão do processo de Filiação, inclusive orientações acerca do pagamento do valor da 

Anuidade, conforme disposto neste Contrato. 

2.3.1. O (a) candidato(a) se tornará Filiado(a) somente após a confirmação do pagamento da 

respectiva Anuidade, momento a partir do qual poderá acessar nossos grupos e eventos. 

 

3. DIREITOS E DEVERES DO FILIADO 

3.1. São direitos do (a) Filiado(a): 

a) Participar dos eventos não pagos do LIDE FUTURO, sujeito a disponibilidade de vaga, tais como 

“Mentoring LIDE FUTURO”, “Jantar LIDE FUTURO”, “LIKE THE FUTURE”, “LIDE FUTURO BY MEMBERS”, 

e outras experiências e projetos exclusivos; 

 

b) Participar de todos os eventos pagos do LIDE FUTURO, sujeito a disponibilidade de vaga e 

mediante aquisição do ingresso ou pagamento da taxa de inscrição ou pagamento direto ao local do 

evento; 

c) Participar dos eventos de outras unidades regionais e internacionais do LIDE FUTURO, sujeito a 

disponibilidade de vagas e eventuais outros requisitos aplicáveis como aquisição de ingresso ou 

pagamento de taxa de inscrição; 

 

d) Participar dos eventos ordinários do LIDE abertos ao LIDE FUTURO, sujeito a disponibilidade de 

vagas. 

 

e) Acessar as demais entregas exclusivas dos Filiados(as) conforme parcerias desenvolvidas pelo 

LIDE FUTURO. 



3.1.1. No caso de eventos sujeitos a disponibilidade de vagas, os(as) Filiados(as) que manifestarem 

seu interesse após o atingimento da lotação disponível formarão uma lista de espera para o caso de 

vacância. 

3.2. São deveres do(a) Filiado(a): 

a) Respeitar e fazer respeitar o Contrato, normas e regulamentos e todas e quaisquer decisões dos 

órgãos diretivos do LIDE FUTURO; 

b) Zelar pela imagem do LIDE FUTURO, prestigiando-a por todos os meios; 

c) Comparecer às reuniões e assembleias para as quais tenham sido convocados; 

d) Aceitar, conforme sua vontade, os cargos para os quais tenham sido convidados; 

e) Pagar pontualmente a Anuidade; 

f) Fornecer, de forma correta e completa e sempre manter atualizados os seus dados, 

responsabilizando-se integralmente pela veracidade das informações que prestar ao LIDE FUTURO; 

g) Realizar a inscrição apenas para os eventos que de fato poderá participar, já que as vagas são 

limitadas; 

h) Abster-se de fazer e de se associar a pessoas que façam referência pejorativa e/ou desrespeitosa 

a nomes, personalidades, fatos históricos, classes sociais, grupos étnicos/raciais, partidos ou facções 

políticas etc., bem como fazer apologia a crimes, drogas, violência ou quaisquer outras condutas 

contrárias à moral, usos e costumes da comunidade. 

3.3. Exceto nos casos de melhor interesse do LIDE FUTURO, a seu exclusivo critério, a Filiação ao 

LIDE FUTURO é pessoal e intransferível, isto é, cada adesão dará o direito a uma única pessoa participar 

do LIDE FUTURO, sem a possibilidade de substituição ou transferência para outra pessoa. 

4. COMITÊ DE GESTÃO 

4.1. O Comitê de Gestão do LIDE FUTURO é formado por líderes escolhidos pelos acionistas do LIDE 

FUTURO e suas atribuições serão: 

• o acompanhamento das atividades do calendário do grupo, fornecendo ideias e sugestões para 

novos eventos, palestrantes, conteúdo e apoiando o time na execução quando solicitado; 

• acompanhamento financeiro do negócio com KPI’s e apoio ao time LIDE FUTURO para melhoria 

contínua nos indicadores; 

• Representação do Grupo sempre que solicitado pelos acionistas do LIDE FUTURO em eventos, 

entrevistas e outras atividades públicas; 

• Participação dos eventos da agenda do LIDE FUTURO. 

 

5. VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO 

5.1. A efetiva Filiação do(a) candidato(a) estará condicionada ao pagamento da Anuidade. 

5.2. O valor da anuidade para o ano de 2020 será de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por 

Filiado(a), valor esse que poderá ser anualmente alterado pelo LIDE FUTURO, a seu exclusivo critério. 

5.2.1. Caso o LIDE FUTURO não divulgue novos valores para a Anuidade, fica facultado ao LIDE FUTURO 

realizar reajuste automático dos valores pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

ou, na hipótese de extinção deste, outro índice que o substitua.  

5.2.2. A Anuidade poderá ser paga em até 3 (três) vezes sem juros no cartão de crédito, ou em até 10 

(dez) vezes com acréscimos de juros no cartão de crédito, ou à vista no boleto, com vencimento em 

05 (cinco) dias da data de emissão. Após a confirmação do primeiro pagamento, será emitida Nota 

Fiscal eletrônica da anuidade inteira.  

5.2.3. Em casos específicos e para o seu melhor interesse, o LIDE FUTURO poderá, a qualquer tempo 

e a seu exclusivo critério, conceder bonificações e/ou descontos nas Anuidades. Em todo e qualquer 

caso, as Filiações serão consideradas como efetivamente válidas somente após o preenchimento dos 

dados pelos candidatos, nos termos aqui definidos, e aceitação integral deste Contrato .  

5.3. A Filiação terá validade de 12 (doze) meses a partir da data do primeiro pagamento, renovando-

se automaticamente por iguais prazos, mediante o pagamento de nova Anuidade. 



5.3.1. O(a) Filiado(a) declara estar ciente e de acordo que a nova Anuidade referente à renovação de 

sua Filiação será automaticamente cobrada valendo-se da mesma forma de pagamento escolhida pelo 

Filiado para o pagamento da última Anuidade paga. 

5.3.2. Caso o(a) Filiado(a) tenha interesse na alteração da forma de pagamento de sua Anuidade, 

deverá comunicar ao LIDE FUTURO com antecedência mínima de 30 (trinta) da data de renovação da 

Filiação. 

5.3.3. Caso o(a) Filiado(a) não tenha interesse na renovação de sua Filiação, deverá solicitar o seu 

desligamento nos termos deste Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de 

renovação da Filiação.  

5.4. O processamento dos pagamentos será realizado por terceiro MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM 

PAGAMENTOS S.A., sociedade anônima com endereço na Rua Fidêncio Ramos, 308, 11º andar, 

Conjunto 111, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.551-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

14.994.237/0001-40 (“Mundipagg”). 

5.4.1. O(a) Filiado(a) reconhece que toda e qualquer responsabilidade pelo processamento do 

pagamento caberá única e exclusivamente à Mundipagg, isentando o LIDE FUTURO de qualquer 

responsabilidade nesse sentido, inclusive por eventuais decorrentes dos pagamentos processados. 

6. EVENTOS LIDE FUTURO 

6.1. A agenda de Eventos será publicada semestralmente ou sempre que houver uma necessidade 

de readequação de algum evento.  

6.2. As confirmações de participação acontecerão dentro da Plataforma LIDE FUTURO ou através de 

e-mail RSVP. As vagas são sempre limitadas, por isso, o(a) Filiado(a) deverá apenas se inscrever para 

os Eventos que possa comparecer ou estará afetando a possibilidade de participação de outro membro.  

6.3. Alguns Eventos, como viagens, cursos, eventos esportivos, poderão ser pagos, uma vez que, 

em algumas ocasiões, a organização ou custos fazem parte do programa do grupo. Nestes casos, antes 

da confirmação da participação, será necessário a compra de ingresso através da Plataforma LIDE 

FUTURO ou de pagamento direto para o Fornecedor indicado pela gestão do LIDE FUTURO. Caso haja 

custo extra, o(a) Filiado(a) será comunicado antes da formalização da inscrição. 

7. SANÇÕES 

7.1. O(a) Filiado(a) que infringir os dispositivos deste Contrato estará sujeito às seguintes sanções: 

a) Advertência verbal ou escrita; 

b) Suspensão; 

c) Multa; ou 

d) Exclusão. 

7.2. As sanções e penalidades previstas serão determinadas e aplicadas pelo LIDE FUTURO, 

assegurando-se o direito de defesa do(a) Filiado(a). A decisão final do LIDE FUTURO será soberana e 

irrecorrível. 

7.3. A pena de advertência caberá, isoladamente ou em conjunto com as demais penalidades, no 

caso de cometimento de quaisquer infrações previstas neste Contrato.  

7.4. A pena de suspensão será aplicada nos seguintes casos: 

a) Reincidência em infração já cometida e punida com advertência; 

b) Caso a infração cause danos e/ou prejuízos materiais ao LIDE FUTURO; 

c) Quando houver desrespeito a qualquer dos demais Filiados do LIDE FUTURO; e/ou 

d) Infringir o Contrato, de forma considerada como grave pelo LIDE FUTURO. 

7.5. A pena de multa será aplicada em caso de cometimento de quaisquer infrações pelo(a) Filiado(a) 

que causem prejuízos financeiros ao LIDE FUTURO, sem prejuízo do dever de indenizar por referido 

prejuízo e dos demais procedimentos judiciais ou extrajudiciais previstos em lei. 



7.6. A pena de exclusão caberá ao(à) Filiado(a) que: 

a) Tiver recebido 2 (duas) penas de suspensão; 

b) Ficar inadimplente com suas obrigações financeiras, perante o LIDE FUTURO, por período maior 

ou igual a 30 (trinta) dias; 

c) Ficar inadimplente com suas obrigações financeiras por mais de 2 (duas) vezes; 

d) Infringir o Contrato, de forma considerada como muito grave pelo LIDE FUTURO; e/ou 

e) Atentar contra a lei, a ordem pública e/ou às instituições nacionais. 

8. CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO E DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO 

8.1. Cancelamento. O cancelamento da Filiação poderá ser requerido pelo candidato aprovado desde 

que solicitado em até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data do pagamento da Anuidade. Após 

esse período, não haverá reembolso do valor investido. 

8.1.1. Havendo o estorno, esse ocorrerá de acordo com a forma de pagamento utilizada pelo(a) 

Filiado(a). 

8.2. Desligamento. O Filiado que desejar, por qualquer motivo, desligar-se do quadro de Filiados 

LIDE FUTURO, deverá requerê-lo ao LIDE FUTURO por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias à data da renovação de sua Filiação, permanecendo com seus direitos e deveres até a data de seu 

efetivo desligamento. 

8.3. A readmissão do(a) Filiado(a) dar-se-á nas mesmas condições da admissão. 

8.4. O(a) Filiado(a) suspenso(a), excluído(a) ou desligado(a) do quadro de filiados pela falta de 

cumprimento de seus deveres nos termos deste Contrato, só poderá ser readmitido após o total 

adimplemento de suas obrigações, de acordo com a legislação vigente à época e a critério do LIDE 

FUTURO.  

9. PLATAFORMA LIDE FUTURO 

9.1. O(a) Filiado(a) deve utilizar a Plataforma LIDE FUTURO de maneira responsável, prudente e 

cuidadosa, somente para as finalidades para as quais foi concebido, sendo vedado o seu uso, seja por 

si ou por meio de terceiros, para: 

a) prática de atos que causem ou possam causar algum tipo de dano ou prejuízo e/ou que violem 

nossos direitos, de nossos parceiros, de nossos usuários, de quaisquer terceiros ou que violem a ordem 

pública;  

b) finalidades consideradas ilícitas, ilegais, fraudulentas ou prejudiciais, ou com relação a qualquer 

atividade ou propósito ilícito, ilegal, fraudulento ou prejudicial;  

c) prática de atos considerados ameaçadores, maliciosos, abusivos, ofensivos, difamatórios, de 

assédio, obscenos ou indecentes, ou que promova o ódio, incite a violência ou intolerância racial, política 

ou religiosa; 

d) prática de atos que acarretem ou possam acarretar dano ou prejuízo ao LIDE FUTURO ou à 

disponibilidade ou acessibilidade à Plataforma LIDE FUTURO, ou ainda, que possam danificar, 

desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar os servidores ou redes, ou interferir no seu uso e controle; 

e) copiar, modificar, adaptar, traduzir, ou fazer a engenharia reversa de qualquer de sua parte e 

conteúdo; 

f) remover notificações ou citações de qualquer direito autoral, marca registrada ou outros direitos 

de propriedade contidos na Plataforma LIDE FUTURO ou em qualquer conteúdo ou outro material 

disponível; 

g) transmitir arquivos que contenham vírus, “malware”, código incapacitante, arquivos corrompidos 

ou qualquer outro software ou programa similar que possa danificar a operação do computador de uma 

outra parte ou para “hackear” ou violar qualquer medida de segurança; 

h) disponibilizar ou disseminar informações, conteúdos ou qualquer conteúdo não solicitado ou não 

autorizado, tais como “SPAM” ou conteúdo pertencente a terceiros e que não tenha direito de utilizar, 

como, por exemplo, conteúdo protegido por direitos autorais ou conteúdo contendo dados pessoais de 

terceiros; 

i) criar contas de acesso por meios automatizados ou com pretensões falsas ou fraudulentas; 

j) utilizar robôs, “spider”, “crawler”, “scraper” ou outros meios ou interfaces automatizadas para 

acessar a Plataforma LIDE FUTURO ou extrair informações de outras pessoas que utilizem a Plataforma 

LIDE FUTURO; ou 



k) utilizar a Plataforma LIDE FUTURO para a prática de atos que violem padrões éticos e morais ou 

as normas legais aplicáveis, sendo de todo vedada a distorção da finalidade dos serviços. 

Exemplificativamente, não serão permitidos a prática de atos que: (i) violem a privacidade e a honra 

ou que denigram e prejudiquem terceiros; (ii) violem direitos de propriedade intelectual de terceiros; 

(iii) tenham por objetivo obter o acesso ilegal a dados nossos ou de terceiros; ou (iv) induzam terceiros 

a erros.  

9.2. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste Contrato, o LIDE FUTURO poderá 

imediatamente suspender, interromper, bloquear, encerrar ou cessar o acesso à Plataforma LIDE 

FUTURO sem necessidade de aviso prévio, em caráter temporário ou permanente, de acordo com a 

gravidade, nos seguintes casos: 

a) Prática ou suspeita de prática de quaisquer um dos atos descritos no item 8.1.; 

b) Violação ou suspeita de violação da legislação vigente ou de quaisquer das demais disposições 

deste Contrato; 

c) Se necessário em razão de restrições técnicas, estratégicas, legais ou comerciais; 

d) Se necessário para garantir questões relacionadas à segurança, especialmente no que diz 

respeito a canais de comunicação, equipamentos ou informações; 

e) Caso exigido por suas operações de gerenciamento, manutenção, reparos, modificação ou 

atualização dos equipamentos, sistemas ou quaisquer das funcionalidades da Plataforma LIDE FUTURO; 

ou 

f) Em outras circunstâncias devidamente justificadas. 

9.3. Além das medidas previstas neste Contrato, o LIDE FUTURO poderá também fazer uso de todo 

e qualquer recurso técnico disponível ou mesmo adotar medidas judiciais cabíveis para impedir a prática 

dos atos descritos neste capítulo e a violação deste Contrato.  

9.4. Embora o LIDE FUTURO se esforce para assegurar que a Plataforma LIDE FUTURO e seu 

conteúdo sejam confiáveis, nenhuma garantia (explícita ou implícita) é feita quanto à sua correta, 

exatidão, integridade ou imparcialidade e, portanto, o(a) Filiado(a) deve, se necessário, obter uma 

verificação independente de quaisquer das informações nele contidas. 

9.5. A Plataforma LIDE FUTURO poderá sofrer interrupções e indisponibilidades motivadas por 

questões técnicas ou operacionais, em razão do que o LIDE FUTURO não garantimos a continuidade e 

disponibilidade plena de quaisquer serviços e/ou da Plataforma LIDE FUTURO, não se responsabilizando 

por danos, prejuízos e/ou frustração de expectativas daí decorrentes.   

9.5.1. Nos casos previstos no item 8.5 acima, o LIDE FUTURO envidará seus melhores esforços para 

viabilizar comunicados prévios sobre eventuais interrupções ou indisponibilidades, bem como para 

reestabelecer as condições dos serviços e da Plataforma LIDE FUTURO, tão logo seja possível.   

9.5.2. São exemplos de causas de interrupções ou indisponibilidades: casos fortuitos ou de força maior; 

ações danosas de terceiros que impeçam a prestação dos serviços ou a continuidade da Plataforma 

LIDE FUTURO (hacker, vírus, etc.); manutenções técnicas periódicas; falta de energia elétrica; falhas 

nas redes de transmissão de dados; etc. 

9.6. Em decorrência dos serviços oferecidos por meio da Plataforma LIDE FUTURO serem realizados 

em meio eletrônico que foge ao seu controle, não é possível garantir que o ambiente fora da Plataforma 

LIDE FUTURO e o ambiente da Internet estejam completamente livres de vírus, códigos maliciosos ou 

outros componentes prejudiciais.  

9.7. Eventuais serviços disponibilizados através da Plataforma LIDE FUTURO são fornecidos na 

situação em que se encontram, sem garantias de qualquer natureza, expressas ou implícitas. 

9.8. O LIDE FUTURO NÃO PRESTA QUALQUER GARANTIA NO SENTIDO DE QUE (I) A 

PLATAFORMA LIDE FUTURO ATENDERÁ ESPECIFICAMENTE A SUAS NECESSIDADES; OU QUE 

(II) O USO DA PLATAFORMA LIDE FUTURO IRÁ GERAR QUALQUER PROVEITO ECONÔMICO 

OU RETORNO FINANCEIRO PARA VOCÊ. 

9.9. O LIDE FUTURO somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 

conteúdo gerado por terceiros na Plataforma se, após ordem judicial específica, não tomar as 

providências para, no âmbito e nos limites técnicos e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o 



conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário, nos termos do 

art. 19 da Lei nº 12.965/2014. 

9.10. Links para outros Websites e/ou Aplicativos. O conteúdo de quaisquer websites de terceiros que 

o(a) Filiado(a) acessar a partir da Plataforma LIDE FUTURO está totalmente fora do  controle do LIDE 

FUTURO sendo que o acesso e a permanência em tais sites se darão por sua conta e risco. A inclusão 

destes links na Plataforma LIDE FUTURO não implica em  endosso ou anuência a quaisquer produtos, 

serviços, conteúdo, informação ou materiais oferecidos por, ou acessível aos Filiados(as) nos websites 

de terceiros. O LIDE FUTURO não representa ou garante quaisquer websites de terceiros que o(a) 

Filiado(a) venha a acessar a partir da Plataforma LIDE FUTURO. 

9.10.1. Todos os direitos autorais e marcas comerciais acessíveis através de eventuais links são 

de propriedade dos respectivos donos dos websites ou dos seus licenciadores. 

9.10.2. Os websites de terceiros poderão ter termos de uso e política de privacidade próprios. 

9.11. A disponibilização da Plataforma LIDE FUTURO tem duração indeterminada, podendo ser 

suspensa ou interrompida a qualquer momento, independentemente de comunicado ou aviso prévio.  

9.11.1. Em caso de descontinuação da Plataforma LIDE FUTURO e/ou de alguma de suas 

funcionalidades, os usuários não terão direito a nenhum tipo de indenização. 

9.12. O(a) Filiado(a) poderá  apresentar sugestões de modificações da Plataforma LIDE FUTURO. O 

LIDE FUTURO poderá incorporar tais modificações e informações adicionais à Plataforma LIDE FUTURO 

a seu exclusivo critério, nada sendo devido ao Filiado(a) por tal decisão. 

9.13. A utilização da Plataforma LIDE FUTURO não gera qualquer vínculo entre estes e o LIDE FUTURO, 

que não aquele expressamente previsto neste Contrato. 

9.14. A Plataforma LIDE FUTURO é apresentada da maneira como está disponível, podendo passar por 

constantes aprimoramentos e atualizações, não ficando o LIDE FUTURO obrigada a manter uma 

estrutura ou layout, se não por sua própria conveniência.  

9.15. O LIDE FUTURO poderá, a qualquer tempo, efetuar parcerias com terceiros, buscando melhorar 

a Plataforma LIDE FUTURO e/ou os serviços disponibilizados por meio da Plataforma LIDE FUTURO, com 

o que o usuário declara estar ciente e concordar. 

10. RESPONSABILIDADES DAS PARTES  

10.1. O(a) Filiado(a) é o único e exclusivo responsável pelo seu uso da Plataforma LIDE FUTURO e 

pelas informações que fornecer, respondendo, na forma da lei, por eventuais danos que venha a causar 

ao LIDE FUTURO, aos usuários ou a quaisquer terceiros, principalmente no que diz respeito às 

informações fornecidas. 

10.2. Os Filiados(as)são os únicos responsáveis pelas interações eventualmente realizadas entre si. O 

LIDE FUTURO não participa e/ou interfere, de qualquer forma, na negociação e/ou efetivação de 

quaisquer transações entre os usuários. 

10.3. AFORA AS RESPONSABILIDADES PREVISTAS NESTE CONTRATO, O LIDE FUTURO NÃO 

CONFERE AO FILIADO(A) QUALQUER GARANTIA ADICIONAL, LIMITANDO-SE ÀS 

RESPONSABILIDADES AQUI DESCRITAS. O LIDE FUTURO NÃO GARANTE, REEMBOLSA, 

RESSARCE OU INDENIZA QUALQUER FILIADO(A), PARCEIRO OU TERCEIRO A RESPEITO DE 

QUAISQUER OUTRAS DISPOSIÇÕES QUE NÃO AS AQUI PREVISTAS ORIGINALMENTE. 

10.4. O(a) Filiado se responsabiliza integralmente por ressarcir eventual prejudicado por quaisquer 

danos ou prejuízos causados por suas ações ou omissões, nos termos do artigo 932, inciso III, do 

Código Civil.  

10.5. O LIDE FUTURO somente utilizará os dados dos(as) Filiados(as) nos termos do Anexo I – Política 

de Privacidade, que fará parte integrante do presente Contrato como anexo, ao qual o(a) Filiado(a) 

aceita e concorda integralmente.  

 



11. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

11.1. Os elementos e/ou ferramentas disponibilizados pelo LIDE FUTURO, inclusive aqueles 

encontrados na Plataforma, são ou de titularidade do ou licenciados ao LIDE FUTURO, sujeitos aos 

direitos intelectuais de acordo com as leis brasileiras e 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, marcas 

de serviços, logotipos e “look and feel”. 

11.2. Os elementos e/ou ferramentas que são disponibilizados pelo LIDE FUTURO apresentam-se tão 

e somente como no ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM e apenas para sua informação e uso pessoal na 

forma designada pelo LIDE FUTURO. Tais elementos e/ou ferramentas não podem ser usados, copiados, 

reproduzidos, distribuídos, transmitidos, difundidos, exibidos, vendidos, licenciados ou, de outro modo, 

explorados para quaisquer fins, sem o consentimento prévio e por escrito do LIDE FUTURO.  

11.3. O LIDE FUTURO reserva a si todos os direitos que não foram expressamente previstos em relação 

à Plataforma LIDE FUTURO, aos seus elementos e/ou ferramentas. O(a) Filiado(a) se compromete a 

não usar, reproduzir ou distribuir quaisquer elementos e/ou ferramentas que não sejam expressamente 

permitidos. Caso o(a) Filiado(a) faça qualquer cópia, seja ela via download ou impressão, dos elementos 

e/ou ferramentas, deverá fazê-lo para uso exclusivamente pessoal, e deverá preservar todos os direitos 

de propriedade intelectual inerentes. O(a) Filiado(a) concorda em não burlar, desativar ou, de alguma 

forma, interferir em recursos e/ou ferramentas relacionados à segurança da Plataforma LIDE FUTURO, 

sob pena de incorrer nas medidas judiciais cabíveis.  

11.4. Caso seja disponibilizada a opção de download de qualquer conteúdo, incluindo mas não se 

limitando a aplicativo de software para uso em conexão aos serviços disponibilizados na Plataforma, 

será concedida ao Filiado(a) uma licença não exclusiva, intransferível, não-sublicenciável, para usar 

referido conteúdo, observadas as disposições destes Contrato. O(a) Filiado(a) não deve copiar, 

reproduzir, editar, alterar, descompilar, desmontar, fazer engenharia reversa ou qualquer outra 

tentativa de descobrir o código fonte de qualquer parte do conteúdo, incluindo a Plataforma LIDE 

FUTURO, nem deve permitir que quaisquer terceiros o façam.   

12. DIREITO DE IMAGEM 

12.1. O(a) Filiado(a) declara estar ciente e de acordo que, sempre que participar de um evento do 

LIDE FUTURO ou em razão de sua filiação ao LIDE FUTURO, sua imagem, nome, som de voz e direitos 

conexos referentes a eventuais depoimentos e entrevistas captados durante sua participação de 

referidos eventos poderão ser capturadas e fixadas em videocase, vídeos em geral, making-of e 

versões, adaptações e vinhetas, para divulgação em materiais publicitários, promocionais, 

institucionais, festivais e editoriais do LIDE FUTURO. 

12.2. A autorização contida no item 11.1 é concedida a título gratuito, por prazo indeterminado, não 

implicando em qualquer obrigação por parte do LIDE FUTURO, inclusive de divulgação ou de pagamento 

de qualquer quantia, abrangendo o uso em todo território nacional e no exterior em quaisquer meios e 

formas, incluindo, sem limitação (i) home page e internet em geral (inclusive nas redes sociais e demais 

canais digitais); (ii) mídia digital out of home (OOH); (iii) portfólio, impresso ou digital, destinados à 

divulgação do evento e/ou do LIDE FUTURO, inclusive making-of, premiações nacionais e internacionais 

e em websites na internet. 

12.3. O(a) Filiado(a) declara ainda que: 

a) está ciente que as veiculações contendo as imagens, som de voz e direitos conexos, quando 

transmitidas em ambiente de internet, poderão ser visualizadas, baixadas, capturadas, republicadas ou 

mesmo alteradas, de qualquer forma e para quaisquer finalidades, por terceiros, sem a atuação direta 

LIDE FUTURO, não podendo este ser responsabilizado por essas utilizações, salvo se restar comprovado 

a sua atuação direta e dolosa das empresas autorizadas;  

 

b) renuncia ao direito de aprovação prévia do material final a ser utilizado pelo LIDE FUTURO, que 

poderá expor, publicar, exibir, transmitir, retransmitir, reproduzir e/ou de qualquer outra forma se 

utilizar da minha imagem, nome, som de voz e direitos conexos nas formas descritas neste Contrato; 

 

c) autoriza a realização de reproduções, ampliações, alterações com efeitos especiais e fixações 

necessárias, visando o melhor aproveitamento da imagem, nome, som de voz e eventuais direitos de 



propriedade intelectual referentes aos depoimentos e entrevistas captados durante referido evento, 

podendo os mesmos serem apresentados no todo ou em parte, isoladamente, ou em composição com 

textos e outras imagens para os fins descritos neste instrumento; 

 

d) referidas imagens, vídeos e gravações de voz poderão ser utilizadas uma ou mais vezes, sem 

limitação de número e tempo, em fotos, vídeos ou textos, entre outros. 

13. CANAIS DE CONTATO  

1.1. Caso o(a) Filiado(a) tenha qualquer dúvida, poderá entrar em contato com o LIDE FUTURO através 

dos seguintes canais: 

 

E-mail eletrônico através do contato@lidefuturo.com.br 

WhatsApp: (11) 95039-4717] 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. O LIDE FUTURO reserva-se o direito de modificar, incluir e/ou alterar, a qualquer momento e 

sem necessidade de notificação prévia, qualquer das disposições deste Contrato, políticas e/ou 

instruções, ao seu exclusivo critério. Quaisquer mudanças, inclusões e/ou alterações entrarão em vigor 

imediatamente após sua divulgação.  

14.2. O LIDE FUTURO poderá ceder a presente relação contratual ou os direitos dela derivados a 

qualquer das empresas componentes do grupo econômico do qual faz parte, a seu exclusivo critério, 

bem como a quaisquer terceiros em razão de fusão, cisão, incorporação ou qualquer ato de 

reestruturação societária. 

14.3. Se eventual determinação legal anular ou tornar ineficaz qualquer das disposições deste 

Contrato, permanecerão válidas as suas demais condições, salvo caso o efeito da referida determinação, 

a critério do LIDE FUTURO, venha a afetar a viabilidade de manter a Plataforma LIDE FUTURO.  

14.4. Casos omissos ou duvidosos serão submetidos à análise Comitê de Gestão, cuja decisão será 

soberana e irrecorrível. 

14.5. O Candidato concorda que tanto este Contrato é assinado e aceito com o uso de assinatura 

eletrônica e/ou digital, e que tal assinatura será juridicamente válida e vinculativa na mesma medida 

que uma assinatura cursiva de um dos representantes autorizados de uma Parte, nos termos da 

legislação aplicável e, em específico, o art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, dispensando 

qualquer exigência adicional para sua respectiva formalização e concordando, ainda, que qualquer 

reprodução eletrônica do Contrato receberá o mesmo vigor e efeito jurídico de uma assinatura escrita. 

14.6. Este Contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.   

14.7. Fica desde já eleito o foro da comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer conflitos 

relacionados a este Contrato, por mais privilegiado que outro possa ser ou vir a ser. 

E por estarem assim justas e contratas, celebraram as Partes o presente Contrato de Filiação ao LIDE 

FUTURO.  

 

Filiado(a):  

 Declaro que li e aceito integralmente o presente Contrato de Filiação ao LIDE FUTURO e seu 

Anexo I – Política de Privacidade LIDE FUTURO.  
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ANEXO I – POLÍTICA DE PRIVACIDADE LIDE FUTURO 

 

1.1. O LIDE FUTURO leva muito a sério as informações dos(as) Filiados(as). Por essa Política de 

Privacidade o LIDE FUTURO descreve como irá Tratar os Dados Pessoais dos Filiados(as), bem como as 

práticas de privacidade adotadas para salvaguardar tais informações. 

 

1.2. A quais dados esse documento se refere? Essa Política de Privacidade diz respeito a Dados 

Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, conforme o caso. 

 

1.3. Quem é responsável pelo processamento dos Dados Pessoais? O responsável pelo tratamento 

dos Dados é o LIDE FUTURO, conforme qualificado no preâmbulo desse documento. 

Contato do encarregado de dados pessoais: protecaodados@lidefuturo.com.br 

1.4. Como obtemos os Dados Pessoais? Alguns Dados poderão ser coletados quando o(a) Filiado(a) 

nos informar diretamente, por exemplo, quando o(a) Filiado(a) preenche o Termo de Aplicação de 

Adesão ao LIDE FUTURO com pedido de Filiação, ou através de  interações com a Plataforma LIDE 

FUTURO, e que serão tratados em conformidade com a legislação aplicável, bem como com a presente 

Política de Privacidade. 

a) Dados fornecidos pelo(a) Filiado(a): Os Dados podem se referir a informações submetidas 

pelo(a) Filiado(a), por exemplo, quando preenche o cadastro, e dizem respeito a informações como 

nome, número de CPF, endereços de e-mail ou telefone e sua empresa. 

 

b) Dados coletados automaticamente: São os Dados obtidos automaticamente em razão de 

interações com a Plataforma LIDE FUTURO, como, por exemplo, endereços de IP (Internet Protocol, 

conjunto de números que identifica o computador dos usuários), hora e data de acesso, cookies e 

tecnologias similares, como pixels e tags, ações efetuadas na Plataforma LIDE FUTURO, seções da 

Plataforma LIDE FUTURO acessadas, informações de data e horário de ações e acessos, session ID, 

dispositivo móvel utilizado, se aplicável, geolocalização, câmera, galeria de fotos, informações sobre a 

tela e resolução, tempo despendido, perfil e comportamento de compra, volume e número de 

transações em estabelecimentos e por meio da Plataforma LIDE FUTURO, dentre outras informações. 

 

1.5. Os cookies são pequenos arquivos criados pelos websites que, enquanto você navega na 

internet, são armazenados em seu navegador e ajudam a personalizar seu acesso. Você pode alterar 

ou desativar os cookies ajustando as configurações do seu navegador. 

 

1.6. Por que tratamos Dados? Tratamos os Dados Pessoais com o objetivo principal de possibilitar a 

Filiação ao LIDE FUTURO e a utilização da Plataforma LIDE FUTURO por Você.  

 

1.7. Qual é a legitimidade do tratamento? A base legal que legitima o tratamento de Dados Pessoais 

dos(as) Filiados(as) é execução da relação jurídica entre as Partes decorrente da filiação ao LIDE 

FUTURO, cumprimento de obrigação legal, as autorizações que o(a) Filiado conceder ao LIDE FUTURO 

nos termos dessa Política de Privacidade e, ainda, o legítimo interesse do LIDE FUTURO. 

 

1.8. Para que os Dados poderão ser utilizados? Os Dados Pessoais poderão ser utilizados (“Usos 

Autorizados”) para os fins de: 

 

a) possibilitar a candidatura para fins de filiar-se ao LIDE FUTURO; 

b) permitir o processo de avaliação da candidatura e Filiação ao LIDE FUTURO; 

c) autenticar e permitir do(a) Filiado(a) acesso à Plataforma LIDE FUTURO e aos benefícios 

disponibilizados pelo LIDE FUTURO;  

d) análise comportamental/ transacional para identificação e prevenção de situações de fraude e 

ameaças de segurança; 

e) administrar conta de usuário na Plataforma LIDE FUTURO; 

f) contatar o(a) Filiado(a) por meio telefônico, notificações (push) e mensagens de todo tipo 

inclusive via aplicativos de mensagens, SMS e e-mail, para oferecimento de publicidade, para comunicar 

novidades e atualizações e para comunicar sobre novos eventos e confirmações de presença;  

g) levantar informações estatísticas e de mercado;  

h) melhorar os produtos, serviços e algoritmos do LIDE FUTURO; 

i) criação de novos serviços, produtos e funcionalidades, assim como para o direcionamento de 

anúncios e informativos aos titulares dos Dados e a terceiros; 
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j) para apuração de suspeita de fraudes, violação de direitos de terceiros ou outros ilícitos 

praticados por usuários, investigação por terceiros prejudicados e/ou por autoridades competentes; 

k) incluir os Dados Pessoais dentre os ativos do LIDE FUTURO para todos e quaisquer fins 

comerciais, inclusive para fins de reestruturação societária, como fusão, cisão ou incorporação ou 

qualquer outra forma de alienação de ativos; 

l) personalização e aprimoração da Plataforma LIDE FUTURO e dos benefícios desmobilizados; e 

m) responder a eventuais dúvidas e solicitações dos(as) Filiados(as); 

n) cumprir ordem legal ou judicial; 

o) constituir, defender ou exercer regularmente direitos em âmbito judicial ou administrativo; 

p) informar a respeito de novidades, promoções e eventos da Plataforma LIDE FUTURO e de seus 

parceiros comerciais. 

 

1.9. O eventual Tratamento dos Dados Pessoais para finalidades que não cumpram com essa 

prerrogativa será feito mediante notificação prévia ao Filiado(a), sempre que possível e razoável. 

 

1.10. Com quem o LIDE FUTURO compartilha os Dados Pessoais? O LIDE FUTURO apenas compartilha 

os Dados Pessoais com o LIDE, de modo que esse também poderá realizar os usos descritos na cláusula 

anterior. Sempre que possível, os Dados Pessoais serão tratados e compartilhados de forma anônima 

ou pseudoanônima, preservando-se a dos titulares dos Dados Pessoais. 

 

1.11. Sem prejuízo do quanto disposto acima, os Dados Pessoais poderão ser Tratados por empresas 

parceiras ou subcontratadas do LIDE FUTURO, que garantirão a sua segurança e sigilo, e sob 

responsabilidade do LIDE FUTURO. 

 

1.12. Transferências Internacionais. Os dados poderão ser tratados por empresas parceiras do LIDE 

FUTURO, que garantirão a sua segurança e sigilo, e que poderão estar localizadas no Brasil ou no 

exterior. Nesse último caso, haverá uma transferência internacional de dados, o que o(a) Filiado(a) 

declara estar ciente e de acordo. 

 

1.13. Por quanto tempo manteremos os dados? Os dados pessoais fornecidos serão mantidos 

enquanto a relação contratual for mantida, sua exclusão não for solicitada pelo(a) Filiado(a) e não deva 

ser eliminada por ser necessária (a) para o cumprimento de uma obrigação legal ou para (b) a 

formulação, exercício e defesa de reivindicações.  

 

1.14. Se o(a) Filiado(a) revogar seu consentimento ou exercer o direito de exclusão, os dados pessoais 

serão mantidos bloqueados durante os prazos legalmente estabelecidos para atender às possíveis 

responsabilidades decorrentes do tratamento dos mesmos. 

 

1.15. Quais são os direitos do(a) Filiado(a)? Os titulares de Dados Pessoais podem exercer seus 

direitos de confirmação da existência de tratamento, acesso, retificação, anonimização, bloqueio ou 

eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade a Lei, exclusão, nos 

casos em que for possível a portabilidade dos dados, informação das entidades públicas e privadas com 

as quais fora realizado o uso compartilhado de dados, bem como solicitar limitação ou oposição ao 

tratamento de dados (caso em que a utilização dos serviços será limitada ou impossibilitada) e de 

revisão de decisões individuais automatizadas, enviando uma solicitação para o endereço de contato 

acima.  

 

1.16. Os titulares da Dados Pessoais podem, em qualquer caso, apresentar uma reclamação junto à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, especialmente quando não obtiverem satisfação no exercício 

de seus direitos. 

 

1.17. Exclusão dos Dados. Os Dados Pessoais serão excluídos pelo LIDE FUTURO mediante (a) 

requisição dos titulares dos Dados Pessoais ou (b) quando estes não forem mais necessários para os 

Usos Permitidos, salvo se houver qualquer outra razão, base legal ou contratual, para a sua 

manutenção, como (b.i) eventual obrigação legal de retenção de Dados Pessoais, (bii) necessidade de 

preservação destes para resguardo de direitos, (b.iii) interesses legítimos do LIDE FUTURO ou (b.iv) 

em razão de ordem judicial.  

 

1.18. Caso você solicite a exclusão de seus dados, por favor, saiba que a sua Filiação será permanente 

e imediatamente encerrada, sendo considerado rescindida a sua relação com o LIDE FUTURO. Caso 

o(a) Filiado(a) deseje utilizar novamente a Plataforma LIDE FUTURO e filiar-se novamente, deverá 

iniciar todo o processo de Filiação. 

 



1.19. As Partes se comprometem a seguir regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade 

ou requisitos de segurança de informações, em conformidade com as melhores práticas e a legislação 

aplicável, com o objetivo de garantir a confidencialidade e o uso adequado dos Dados e a sua não 

divulgação, exceto na forma autorizada pelo Contrato, pela presente Política de Privacidade ou pela 

legislação pertinente. 

 

1.20. Em nenhuma circunstância o LIDE FUTURO poderá ser responsabilizado por qualquer delito, 

negligência, descumprimento contratual ou outra hipótese de ilícito civil ou penal que venham a ser 

causados pelo(a) Filiado(a), sendo de  total responsabilidade desse arcar com todos e quaisquer danos, 

monetários ou de outra natureza, decorrentes de sua atuação indireta, direta ou incidental, cabendo ao 

LIDE FUTURO o direito de regresso por tais situações. 

 

1.21. O LIDE FUTURO busca sempre manter medidas de segurança técnicas, físicas e administrativas 

para fornecer proteção razoável para os Dados Pessoais contra perda, mau uso, acesso não autorizado, 

divulgação e alteração (como firewalls, controles de acesso e criptografia de dados). Ainda que o LIDE 

FUTURO mantenha essas medidas, o(a) Filiado(a) deve manter em segurança sua senha e demais 

informações sobre sua conta, bem como se utilizar apenas de ambiente e equipamentos seguros para 

realizar as conexões necessárias. 

 

1.22. O LIDE FUTURO poderá, conforme a necessidade, adequar essa Política de Privacidade 

periodicamente. Caso sejam realizadas quaisquer alterações neste documento, o LIDE FUTURO irá 

notificar com antecedência os(as) Filiados(as), momento que caso não concordem com os novos 

termos,  poderão optar em requerer o seu desligamento do LIDE FUTURO. 

 

1.23. Dependendo do tipo de serviço ou benefício que o(a) Filiado(a) vier a utilizar ou contratar em 

razão de sua Filiação, é possível que esse serviço seja prestado diretamente por terceiros. Nesse caso, 

o(a) Filiado(a) será redirecionado a uma página deixará o ambiente da Plataforma LIDE FUTURO, 

devendo acessar, ler e aceitar os Termos e Condições e a Política de Privacidade deste terceiro. O LIDE 

FUTURO não possui qualquer ingerência no estabelecimento desses termos e políticas. Caso o(a) 

Filiado(a) decida utilizar os serviços e aplicações de terceiros, o fará por sua conta e risco. 


