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TERMO DE USO – MODA CO
A Moda Co é uma plataforma de competições de design, pertencente única e exclusivamente à Associação
Brasileira das Indústrias de Calçados - Abicalçados, inscrita no CNPJ sob nº 90.833.203/0001-51, com
sede na Rua Júlio de Castilhos nº 561, Novo Hamburgo-RS, Brasil. A Abicalçados é a responsável por
supervisionar e dar suporte em todos os processos realizados na plataforma. Ao utilizar esta plataforma,
você estará declarando sua aceitação e concordância ao presente Termo de Uso, bem como à política de
privacidade.
1. Da Moda Co
Moda Co é uma plataforma online que conecta indústrias calçadistas e profissionais de Design, unindo as
empresas que buscam desenvolver novos produtos aos designers que desejam propor novas soluções e
produtos, por meio de desafios. O processo ocorre através da plataforma, primeiramente, com a inscrição
das Indústrias interessadas na plataforma da Moda Co. Após a inscrição, as empresas enviam seu desafio e
o briefing do mesmo. O desafio e seu briefing ficarão disponíveis para acesso no site Moda Co. Os
profissionais de Design que desejam participar acessam a plataforma, se cadastram e visualizam os
desafios disponíveis. Assim, escolhem o que mais lhe interessa e desenvolvem e propõem a solução e/ou
um novo produto para o briefing da empresa calçadista. Após o término do prazo de cada desafio, as
empresas, juntamente com seu júri escolherão as propostas vencedoras para cada projeto. O prêmio de
cada desafio estará descrito no respectivo briefing, podendo variar, de acordo com a possibilidade das
empresas.
1.1
Na hipótese de não serem apresentadas o mínimo de 5 (cinco) propostas pelos profissionais de
design para cada briefing proposto por determinada empresa, é possível que o desafio não ocorra.
2. Dos Participantes
Podem participar da Moda Co as empresas e indústrias calçadistas brasileiras e os designers, sejam eles
estudantes ou graduados.
3. Dos Valores
Não há custo de participação e postagem dos projetos para os designers. No entanto, haverá valores
específicos para as empresas calçadistas que utilizarem a Moda Co na criação de seus desafios de Design.
4. Do Briefing
O briefing de cada desafio deve ser descrito, detalhadamente, por cada empresa, abordando, de forma clara,
os objetivos, as características, o público alvo, os critérios de julgamento, o prazo de envio, o prêmio do
projeto, bem outras disposições porventura pertinentes.
4.1 O briefing deverá ser postado pela empresa na plataforma Moda Co e, após a postagem, será avaliado
pela Abicalçados, a qual chancelará se o mesmo está completo ou não. Em caso negativo, a empresa deverá
alinhar seu briefing seguindo o diagnóstico da Abicalçados.
5. Dos Projetos
Os designers cadastrados na Moda Co poderão visualizar os desafios abertos e ter acesso aos briefings
completos. Assim, poderão escolher em quais desafios se inscreverão. Os designers podem aplicar em
desafios simultâneos e os projetos deverão ser postados nos respectivos prazos limite para envio.
5.1 O Designer, ao utilizar a Moda Co, declara ter conhecimento de que a responsabilidade pelo conteúdo
inserido na plataforma é exclusiva do Designer e concorda que a Moda Co não é responsável pelo conteúdo
postado.
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6. Da Escolha do Júri
Após o encerramento do prazo de envio de propostas, as empresas, juntamente com um júri de
especialistas definido por ela, realizarão a escolha do vencedor. Este processo será acompanhado pela
Abicalçados, a fim de validar se os critérios de escolha estarão de acordo com os descritos no briefing.
7. Do Prêmio
A premiação ocorrerá no dia descrito no briefing de cada desafio proposto. O cumprimento e entrega do
prêmio para os designers vencedores será acompanhado pela Abicalçados.
7.1 O Designer vencedor será informado, via plataforma e e-mail, que seu projeto foi o escolhido. Ademais,
o desafio e o projeto vencedor ficarão disponíveis para visualização na Moda Co.
8. Dos Direitos Autorais, Patrimoniais e de Imagem.
Pertencem única e exclusivamente aos designers os direitos autorais patrimoniais sobre a criação de seus
projetos, constituindo igualmente, em decorrência da concordância com o termo de uso ora ajustado, a
cessão dos direitos patrimoniais a título universal e em caráter irretratável e irrevogável, de forma gratuita
e por prazo indeterminado, ao Moda Co, de propriedade da ABICALÇADOS.
8.1 O designer ao registrar-se na Moda Co adquire plena ciência e concordância de que estará cedendo o
direito patrimonial sobre todos os projetos que postar na plataforma. Assim, os materiais (projetos)
enviados tornam-se propriedade da Moda Co.
8.2 A Moda Co, por sua vez, cederá de imediato a propriedade dos projetos recebidos na plataforma à
empresa responsável pelo respectivo desafio, uma vez celebrado contrato entre a ABICALÇADOS e a
respectiva empresa calçadista.
8.2.1. O Direito Patrimonial sobre os projetos postados na plataforma será, na sua totalidade, da empresa
responsável pelo lançamento do respectivo desafio, podendo fazer uso do projeto da forma que lhe convir,
por prazo indeterminado, e sem custo adicional ao valor já pactuado no contrato “Termo de Parceria”,
conforme citado no item 8.2 referido nesta cláusula. Todavia, a ABICALÇADOS poderá usar os projetos
como referência para fins de divulgação da Moda Co.
8.3 A Moda Co poderá utilizar os projetos postados como materiais de divulgação da plataforma, e a
participação do designer no desafio confere também à Moda Co, autorização para o uso de sua imagem.
9. Da Limitação de responsabilidade
Em nenhuma circunstância a Moda Co, a Abicalçados ou qualquer um dos seus membros, representantes,
funcionários ou colaboradores poderão ser responsabilizados perante as empresas, os Designer ou
qualquer terceiro por:
9.1
Quaisquer danos diretos, indiretos, acidentais, punitivos ou consequenciais, incluindo, sem
qualquer limitação, danos pela perda de lucros, interrupção de atividade, perda de informações ou prazos,
que possam resultar da impossibilidade de participação dos desafios da Moda Co.
9.2
Qualquer queixa atribuível a erros, omissões, ou outras inexatidões na Moda Co, nos seus
conteúdos postados.
9.3
Pelos conteúdos postados, pois a Moda Co é apenas uma plataforma. Cada Designer cadastrado é
exclusivamente responsável pelo conteúdo postado, pela qualidade, fiabilidade e legalidade de seus
projetos. Tanto o Designer quanto a empresa deverão respeitar as leis do comércio, da concorrência, da
propriedade intelectual, e demais legislações aplicáveis.
10. Das Disposições Gerais
10.1 A Moda Co é uma plataforma de Design colaborativa, que visa conectar empresas e suas demandas de
novos projetos aos Profissionais do Design que busquem novas oportunidades para criar soluções para os
calçados brasileiros e com isso possam ser recompensados através de prêmios.
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10.2 Não se estabelece, por força deste termo de uso, nenhum tipo de sociedade, vínculo empregatício,
associação, consórcio, representação ou agência.
11. Da Resolução de Controvérsias
Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Hamburgo-RS para resolução de eventuais controvérsias,
questionamentos e disputas que porventura envolvam a Moda Co.
11.1 Ao participar da Moda Co, nos termos deste regulamento, os participantes, sejam eles designers ou
empresas calçadistas, estarão automaticamente:
11.1.1 Assumindo plena e exclusiva responsabilidade pela imagem enviada, incluindo, sem limitação,
responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, a
deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens legalmente
protegidos, eximindo a Moda Co e a Abicalçados de quaisquer responsabilidades relativamente a tais
fatos, aspectos e direitos;
11.1.2 Declarando conhecer e aceitar expressamente que a Moda Co não é responsável, nem poderá ser
responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesta plataforma;
11.1.3 Autorizando, de modo expresso e exclusivo, em caráter irrevogável e irretratável, o uso gratuito e
livre dos direitos de propriedade intelectual, industrial e de imagem – por parte dos designers-, e pelo
nome e logo – por parte das empresas-, em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, para
divulgação da Moda Co.
Declaro estar ciente e de pleno acordo com as disposições acima constantes, as quais regem o presente
Termo de Uso da Moda Co.
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