
TERMOS DE SERVIÇO DO PROGRAMA DE PARCERIA DO

CORRETOR

Estes Termos de serviço de parceria do corretor aplicam-se a operações de Espaço exclusivo

em todos os locais, exceto em locais listados abaixo, que são regidos por outro conjunto de

termos em separado disponível abaixo.

• China: Termos aplicáveis disponíveis aqui ou entrando em contato com

chinareferralpayments@wework.com.

• Índia: Para obter os termos aplicáveis, entre em contato com

indiabrokers@wework.co.in.

Sujeito aos termos e condições aqui apresentados (os “Termos de serviço do Corretor”), a
WeWork compensará os Corretores que se qualificarem por cada introdução de membro
qualificado que resulte na execução ou aceitação de um contrato de associação da WeWork.
Mais informações sobre o Programa de Parceria do Corretor da WeWork (“Programa de
Parceria do Corretor”) são apresentados abaixo. A aceitação dos Termos de serviço do Corretor
é necessária para que você se qualifique para o recebimento de comissão (“Comissões”) por
uma Indicação. Para facilitar a referência, os termos aqui definidos são explicados no final
destes Termos de serviço do Corretor.

I. CORRETORES QUALIFICADOS

Para se qualificar para a participação no Programa de parceria do Corretor, você precisa ser:
(a) uma pessoa física ou jurídica que atue como agente em nome de pessoas físicas ou jurídicas
interessadas em imóveis comerciais (“Cliente(s)”); ou (b) um corretor on-line qualificado que
tenha celebrado um contrato com a WeWork para anunciar os espaços da WeWork (subseções
(a) e (b), individual ou coletivamente definidos como “Corretor” ou “você”). Em ambos os
casos, você tem de ser licenciado, conforme necessário, para realizar as suas obrigações de
agente aos seus Clientes na jurisdição competente.

Ao se inscrever no Programa de parceria do Corretor, realizar uma indicação (conforme
definido abaixo) ou de alguma forma participar do programa como Corretor, você declara e
garante que:

• você tem o direito de atuar em nome da corretora ou de qualquer Cliente que
representar;
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• todas as informações fornecidas à WeWork e aos seus Clientes em conexão com o
Programa de parceria do Corretor são corretas, completas e atualizadas e, caso qualquer
informação aplicável seja alterada, é de sua responsabilidade atualizar essas
informações;

• você tem todos os direitos e a autorizações necessárias para aceitar e atuar sob esses
Termos de serviço do Corretor;

• você não fará nenhuma declaração, garantia ou afirmação referente a WeWork, a
qualquer produto ou serviço da WeWork, ou qualquer termo ou condição de qualquer
contrato de associação da WeWork, exceto quando expressamente autorizado por
escrito por nós; e

• você prestará os serviços contemplados por este documento de maneira profissional e
correta e em conformidade com todas as leis, obrigações, regras e regulamentos
aplicáveis.

Processaremos as suas informações de acordo com a nossa Política de Privacidade Global
localizada no: https://www.wework.com/legal/privacy, e você aceita os respectivos termos e
condições.

II. INDICAÇÃO QUALIFICADA

Sujeito a estes Termos de serviço do Corretor, os Corretores poderão receber Comissões ao
apresentarem Clientes à WeWork e Representarem ativamente esses Clientes no processo de
celebração de contratos para os Espaços dedicados da WeWork, conforme descrito abaixo.

Quando um Corretor apresentar um determinado Cliente à WeWork por meio de uma
Indicação, a entidade se torna uma “Entidade apresentada (Entidade Indicada)”. Para que uma
Entidade apresentada seja considerada uma introdução qualificada pela qual o Corretor possa
receber as Comissões (tal operação doravante referida com uma “Indicação”, e a entidade uma
“Entidade indicada”), a Entidade apresentada precisa:

• celebrar um contrato de associação da WeWork com o direito de acesso ao Espaço
dedicado em um edifício da WeWork, no prazo máximo de 3 (três) meses a partir da
data da interação mais recente da Entidade apresentada com a equipe de vendas da
WeWork no que diz respeito ao Espaço dedicado; e

• não ser uma subsidiária, afiliada ou entidade sob controle comum do Corretor ou da
empresa do Corretor ou de qualquer entidade na qual o Corretor ou a empresa do
Corretor tenha ou compartilhe uma participação ou seja uma entidade controladora.
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Além disso, o Corretor somente se qualificará para receber as Comissões se (a) estiver envolvido
na Representação ativa do Cliente na sua busca por soluções de espaço de trabalho comercial e
sua negociação de um contrato definitivo com a WeWork; (b) promover a WeWork para o
Cliente; e (c) participar, razoavelmente, da assistência continuada para o contrato de associação
entre a WeWork e a Entidade apresentada. A Representação Ativa é requerida,
independentemente do tipo de negócio (ou seja, Novo Negócio, Renovação, Transferência,
Expansão) e não deve ser presumida para quaisquer opções pré-negociadas para negócios
futuros e/ou opções incluídas em um contrato de associação.

Você poderá ter de fornecer à WeWork uma confirmação da sua representação do Cliente e nós
nos reservamos o direito de solicitar a confirmação deste acordo a qualquer Entidade
apresentada. A WeWork terá o direito de contar com a resposta da Entidade Apresentada em
relação à representação de um Corretor e reter Comissões nessa base, se aplicável. Além disso,
a Entidade apresentada terá a oportunidade de nos informar que (i) não está interessada em
uma associação com a WeWork e/ou (ii) não concedeu autorização relacionada com a
indicação. Se a Entidade apresentada nos informar que não concedeu autorização a você, sua
Indicação (conforme definida abaixo) será nula e sem efeito, e você não se qualificará para
Comissões, ainda que a Entidade apresentada se associe à WeWork, e você poderá sofrer
outras consequências, conforme estabelecido nestes Termos de serviço do Corretor.

III. PROCESSO

Indicação

Você pode indicar um Cliente à WeWork para o Programa de parceria do Corretor
(individualmente, uma “Indicação”) (i) cadastrando um perfil no www.wework.com/brokers e
inserindo todas as informações necessárias na aba "Indicar" do site; ou ii) entrando em contato
com o setor de Vendas da WeWork ou com um membro da Equipe de parcerias com corretores
e, para cada caso, fornecer todos os seguintes dados:

• seu nome e sobrenome ou o nome e sobrenome do contato principal da entidade com a
qual você esteja afiliado (p. ex., sua empresa de corretagem);

• o nome e as informações de contato do Cliente, incluindo um número de telefone válido
e um endereço de e-mail válido; e

• a localização de interesse do Cliente.

Você precisa preencher uma Indicação separada para cada Cliente por operação e/ou
localização de acordo com o Programa de Parceria do Corretor. Você não receberá crédito por
nenhuma outra operação, salvo se tiver concluído e enviado uma Indicação separada
identificando a operação aplicável. A WeWork presumirá que você não representa a Entidade
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apresentada nas operações não especificadas por você em uma Indicação. Apresentações
incompletas ou que não estejam de acordo com os procedimentos descritos nestes Termos de
serviço do Corretor não serão reconhecidas como válidas pela WeWork ou pela Equipe de
parcerias com corretores e não serão processadas para efeitos de pagamento. Observe que
todas as Apresentações são condicionalmente aceitas e não totalmente confirmadas até que
um membro da equipe de Parcerias com corretores e o Cliente (se aplicável) aprovem e
confirmem o seu envolvimento na Indicação.

Ao aceitar estes Termos de serviço do Corretor, você declara e garante que obteve o
consentimento da Entidade apresentada para enviar as informações de contato da Entidade
apresentada para a WeWork em conexão com a sua participação no Programa de parceria do
Corretor, e você acredita, de boa-fé, que é intenção da Entidade apresentada associar-se à
comunidade WeWork no local indicado na sua Indicação. Além disso, na extensão exigida pela
lei aplicável, você informará a Entidade apresentada a nossa política de privacidade disponível
no https://www.wework.com/legal/privacy.

No caso de duas (ou mais) entidades reivindicarem a propriedade sobre a mesma Entidade
apresentada, a WeWork terá o direito, a seu critério exclusivo, de confiar no responsável pela
tomada de decisões principal da Entidade apresentada para identificar e confirmar, por escrito,
o envolvimento do Corretor na Indicação.

Contato da WeWork com a Entidade apresentada

Antes das partes iniciarem as negociações, não entraremos em contato com a Entidade
apresentada, salvo se você selecionar a opção “Eu dou permissão à WeWork para entrar em
contato com a pessoa indicada” no portal do Corretor ao concluir uma Indicação, salvo
disposição em contrário neste documento ou devido a circunstâncias extraordinárias. Na sua
atuação como Corretor, espera-se que você lide com as comunicações entre a Equipe de vendas
da WeWork e a Entidade apresentada (salvo se a Entidade apresentada entrar em contato
diretamente com a Equipe de vendas da WeWork) e você terá de enviar à WeWork uma
confirmação quanto a sua representação da Entidade apresentada.

Informações de contato do corretor; Indicação e Status da indicação

Você declara e garante que todas as informações que nos fornecer, incluindo, entre outras, as
suas informações de contato e conta bancária, são completas, corretas e atualizadas. Você
poderá editar as suas informações de contato e conta bancária a qualquer momento, inclusive
durante o período de pagamento da Comissão, bem como verificar o status das Apresentações
e das Indicações pendentes, concluídas e vencidas, fazendo o login na sua conta do portal de
indicações ou entrando em contato pelo brokers@wework.com.
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Registro de fornecedores

Após a conclusão da sua primeira Indicação qualificada, antes de receber qualquer pagamento,

você terá de cumprir e concluir o processo de Cadastro de fornecedor padrão da WeWork como

um "Novo fornecedor". Caso você não tenha apresentado todas as exigências de cadastro do

fornecedor até o momento do pagamento de qualquer Comissão devida, a WeWork poderá

segurar os seus pagamentos e não será responsável pelo pagamento de qualquer Comissão até

que o cadastro de fornecedor esteja completo. Você não se qualificará para o recebimento de

qualquer Comissão por uma Entidade indicada se não concluir o processo de verificação do

fornecedor no prazo de 12 (doze) meses a partir da data de execução do primeiro contrato de

adesão da Entidade indicada.

IV. COMISSÕES E PAGAMENTO

Elegibilidade para comissões; Comissões e pagamentos locais

Para se qualificar para o recebimento de Comissões, os Corretores precisam demonstrar (a)
Representação ativa da Entidade apresentada ou da Entidade indicada em conexão com o
acordo de Novos negócios, Renovação, Expansão ou Mês a mês da entidade, conforme for o
caso1, e (b) que nenhum outro corretor, outra pessoa física ou jurídica esteja reivindicando as
Comissões da WeWork pela mesma Entidade apresentada para o mesmo local, o que pode ser
comprovado por um contrato por escrito exclusivo entre o Corretor e a Entidade apresentada
e/ou confirmação pela Entidade apresentada.

Para obter os termos aplicáveis com base na localização da transação, inclusive Taxas e Prazo de
Pagamento, consulte os links abaixo para os nossos termos suplementares:

 

EUA e Canadá (“USC”) – Para transações de Espaço Dedicado localizado na USC,
consulte os termos locais aqui. 

Europa, Oriente Médio e África (“EMEA”) – Para transações de Espaço Dedicado
localizado na EMEA, consulte os termos locais aqui. 

Israel (“Israel”) – Para transações de Espaço Dedicado localizado no Israel, consulte os
termos locais aqui. 

América Latina (“LatAm”) – Para transações de Espaço Dedicado localizado na EMEA,
consulte os termos locais aqui. 

1 Para maior clareza, um corretor não precisa estar envolvido no negócio original de Novos Negócios
para se qualificar para Comissões de Renovação, Expansão ou Transferência.
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Sudeste Asiático, Nova Zelândia e Austrália (a “Região do Pacífico”) – Para transações
de Espaço Dedicado localizado na América Latina, consulte os termos locais aqui. 

Japão (“Japão”)—Para transações de Espaço Dedicado localizado no Japão, consulte os
termos locais aqui. 

 Termos definidos relacionados a cálculos de comissões

“Valor total do contrato” refere-se ao total das Taxas de associação autorizadas, durante o
termo de compromisso do membro até quaisquer opções de rescisão antecipada contratual,
conforme estabelecido no formulário de detalhes de associação aplicável ou na tabela de
comissões no contrato de associação, líquido de qualquer desconto, menos qualquer valor
líquido do contrato que permaneça no(s) acordo(s) de associação então existente, se houver, e
não incluirá nenhum valor relacionado a configurações personalizadas, design ou qualquer
serviço adicional. O Valor total do contrato não incluirá quaisquer valores de aumento de
comissões anuais, a menos que esses valores estejam refletidos na Tabela de Preços de
Afiliação.

Um acordo constitui um “Novo negócio”2 se uma Entidade indicada celebrar um contrato de

associação com um termo de compromisso, para um Espaço dedicado em uma instalação na

qual essa Entidade indicada não tenha firmado anteriormente um contrato de associação para

um Espaço dedicado. Para negócios com opção de rescisão antecipada contratual, o negócio

será considerado Novo Negócio e pago nas comissões de Novos Negócios até a primeira opção

de rescisão antecipada contratual somente; quaisquer partes de um prazo após uma opção de

rescisão antecipada contratual constituirão uma “Renovação” e serão pagas pelas comissões de

Renovação aplicáveis, conforme detalhado abaixo.

Um acordo constitui uma “Expansão” se uma Entidade indicada, a qual possui um contrato de

associação existente com um termo de compromisso para um Espaço dedicado, celebrar um

contrato com a WeWork para um Espaço dedicado adicional dentro do mesmo edifício,

resultando em um crescimento de receita líquida para a WeWork.

Um acordo constitui uma “Renovação” se uma Entidade indicada, detentora de um contrato de

associação existente para um Espaço dedicado da WeWork se:

2 No caso de uma Renovação, Expansão ou Transferência ocorrer durante os primeiros 12
meses da associação da Entidade Indicada, essa Renovação, Expansão ou Transferência
receberá Comissões pela comissão de Novo Negócio aplicável até o 12º mês de associação
da Entidade Indicada, e em seguida receberá a comissão aplicável pela Comissão de
Renovação, Transferência ou Expansão pelo restante do prazo de Renovação, Expansão ou
Transferência.
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(1) Renunciar ou não exercer uma opção contratual de rescisão antecipada de acordo com

os termos do acordo de associação e continuar sua associação por um período adicional

após essa opção contratual de rescisão antecipada3; ou

(2) celebrar um contrato antes do término do termo de associação atual da Entidade

indicada, (a) para um novo termo de compromisso e (b) relativo ao mesmo Espaço

dedicado estabelecido no contrato de associação inicial.

Um acordo constitui um acordo “Mês a mês”4 se uma Entidade indicada assinar um contrato

para um Espaço dedicado sem um termo de compromisso.

Um acordo constitui uma “Mudança” se uma Entidade indicada, detentora de um contrato de
associação existente com um termo de compromisso para um Espaço Dedicado da WeWork
violar seu contrato de associação existente para se mudar de um edifício da WeWork para outro
dentro do mesmo mercado.

Indicações de pessoas físicas ou jurídicas que detinham anteriormente, mas que não detêm
mais, um Espaço dedicado nos termos de um contrato de associação com a WeWork
(“Associado(s) recorrente(s)”), serão tratados como Renovação, Expansão ou Mudança,
conforme aplicável, exceto se, a partir da data da Indicação, tenham se passado 3 (três) meses
ou mais a contar da saída do Associado recorrente do seu espaço mais recente da WeWork, o
Associado recorrente será tratado como Novo negócio. A política para Associado recorrente se
aplica, independentemente de um Associado recorrente retornar ao mesmo local ou a um local
diferente da WeWork.

Faturamento

Observe que quaisquer disposições aqui relacionadas à cobrança automática não se
aplicam em determinados países, incluindo, entre outros: Argentina, Austrália, Bélgica,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Tcheca, França, Alemanha, Indonésia,
Irlanda , Israel, Japão, Malásia, México, Noruega, Holanda, Filipinas, Peru, Polônia,
Portugal, Rússia, Espanha, Cingapura, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Tailândia,
Vietnã, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido

4 Para maior clareza, o Corretor não terá direito a Comissões em um acordo de associação por
qualquer período de tempo em que o acordo mudar automaticamente para um acordo mês a mês
após a expiração do prazo de compromisso.

3 Se uma Entidade indicada exercer uma opção de rescisão antecipada, o Corretor não será elegível
para Comissões que seriam acumuladas após essa rescisão.
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O Corretor, em nome do escritório de corretagem do Corretor, se aplicável, concorda
com nossos procedimentos de faturamento da seguinte forma:

• Para indicações de Espaços dedicados localizados em locais de autofaturamento
(ou seja, os países não listados acima): Antes de liberar o pagamento, a WeWork
emitirá uma fatura de autofaturamento (consulte os termos definidos) para as
comissões e pagará essa fatura de acordo com as condições de pagamento dispostas
neste instrumento. As faturas de autofaturamento usarão o nome comercial,
endereço e número de registro de IVA que você fornecer ao se inscrever no
Programa de Parceria de Corretor. Você concorda em notificar imediatamente a
WeWork sobre quaisquer alterações nas informações fornecidas no momento da
inscrição. A WeWork não será responsável por quaisquer falhas, atrasos ou erros no
pagamento devido a informações incompletas, imprecisas ou desatualizadas. A
fatura de autofaturamento será compartilhada com o Corretor antes do
processamento do pagamento para permitir a revisão dos detalhes da comissão.

• Para indicações de Espaços dedicados localizados em locais de não
autofaturamento (ou seja, os países listados acima): a WeWork fornecerá
instruções de faturamento ao corretor no prazo de 60 (sessenta) dias após a
ocorrência:

(a) da assinatura do acordo de adesão; ou

(b) do recebimento pela WeWork do depósito caução pela Entidade indicada.

O Corretor fornecerá em seguida uma fatura para a WeWork, que será paga de acordo com
os termos de pagamento aplicáveis para essa transação. As faturas que não seguirem ou não
completarem as instruções requeridas não poderão ser processadas para pagamento.

Obs.: para faturas de comissões em negócios mensais, uma nova fatura é necessária para cada
mês em que o pagamento é devido ao corretor.

Em todos os casos, ao concordar com estes Termos de serviço do Corretor, você aceita que a
WeWork pagará às Comissões automaticamente usando as informações bancárias fornecidas.
Você receberá uma confirmação por e-mail, a qual poderá incluir uma fatura automática da
WeWork, estabelecendo as Comissões aplicáveis devidas e contendo outras informações que a
WeWork considerar relevantes, a seu critério exclusivo. Você concorda que o referido e-mail
servirá como uma fatura e registro válido da operação. Se você não receber esse e-mail, entre
em contato com brokers@wework.com.

Condições de pagamento
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Para se qualificar para o recebimento de Comissões, você precisa fornecer informações válidas
de conta bancária. O não fornecimento de informações bancárias e a manutenção dessas
informações podem resultar no atraso ou na perda das Comissões pelas quais a WeWork não
será responsável.

Se o Corretor for filiado a uma corretora, todos os pagamentos das Comissões devidas abaixo
serão pagas pela WeWork a essa corretora, salvo disposição expressamente em contrário, por
escrito, realizada por uma pessoa autorizada da corretora por e-mail no brokers@wework.com.
A WeWork não será responsável por pagamentos não recebidos pelo Corretor ou outros
terceiros que deveriam ter sido efetuados pela corretora.

As Comissões serão pagas a você na mesma moeda paga pela Entidade indicada, conforme o
contrato de associação aplicável. Os valores das Comissões podem ser reduzidos devido a
descontos, deduções, reduções no espaço, promoções, créditos, reembolsos, estornos e
impostos (coletivamente, “Deduções”). A WeWork reserva-se o direito de escolher a forma de
pagamento. As exigências de IVA/GST podem depender tanto da localização do Corretor quanto
da localização da Entidade indicada. As determinações de IVA serão feitas no momento do
processamento e serão comunicadas a você antes do pagamento da fatura ou conforme
disposto nesta seção IV.

Condições especiais de pagamento

Contratos de Associação com Contingências e/ou Condições Abertas Caso a Entidade Indicada
assine um contrato de associação com a WeWork que seja de qualquer forma condicional ou
contingente aos atos de qualquer parte, incluindo, sem limitação, contratos que estejam
condicionados à celebração por parte da WeWork de um contrato de locação abrangendo o
Espaço Dedicado aplicável, às Taxas correspondentes à indicação serão pagas no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data em que o contrato de associação não estiver mais condicionado
e/ou contingente a outras ação(ões) realizada(s) por qualquer parte.

Operações internacionais. Uma “Operação internacional” é um pagamento que envolve
indivíduos, empresas, instituições de liquidação, bancos centrais ou uma combinação destes em
pelo menos dois países diferentes. No caso de uma Operação internacional, o Corretor incorrerá
em todas as retenções fiscais das operações, bem como as taxas e quaisquer outros impostos
associados a cada operação, conforme as exigências da autoridade fiscal do país transmissor.

Disputas de pagamento

Todas as disputas referentes a Comissões ou outros valores de pagamento precisam ser
comunicadas por escrito, por e-mail, para brokers@wework.com. Você precisa comunicar uma
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disputa no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da fatura por e-mail. Se não fizer a
comunicação no prazo, incorrerá na renúncia de qualquer contestação relacionada aos valores
nela descritos. A WeWork reserva-se o direito de reter o pagamento em caso de disputa de
boa-fé, conforme determinado a critério exclusivo da WeWork.

Pagamentos em excesso; Rescisões antecipadas pela Entidade indicada

Caso você receba mais do que o valor agregado às Comissões, seja como resultado de erros de
cálculo, deduções não contabilizadas ou por qualquer outro motivo, você reembolsará
imediatamente os valores pagos a mais pela WeWork, conforme determinado pela WeWork. Se
você não devolver imediatamente os valores pagos em excesso, a WeWork poderá descontar
esses valores de pagamentos futuros a você, e você poderá ser suspenso ou desqualificado do
Programa de Parceria do Corretor a critério exclusivo da WeWork. O disposto acima será
adicional a todos os direitos e recursos que a WeWork possa ter pela legislação ou em
equidade.

Caso qualquer Entidade Indicada fornecida pelo Corretor deixar de se mudar para um Espaço
dedicado por qualquer motivo, o Corretor devolverá à WeWork quaisquer Taxas já pagas ao
Corretor em relação a essa Indicação, e/ou a WeWork terá o direito de reter/cancelar qualquer
Pagamento de taxas que seriam devidas nos termos desse acordo de associação

Caso a Entidade indicada reduza seu total de Espaço dedicado comprometido ou rescinda o seu
contrato de associação da WeWork após a mudança, mas antes do término do seu prazo de
compromisso, o Corretor não será responsável pelo reembolso de Comissões acumuladas e já
pagas relacionadas à referida Indicação. Em vez disso, a Entidade indicada será responsável pelo
reembolso das taxas aplicáveis à WeWork.

V. DESQUALIFICAÇÕES

Um Corretor pode ser desqualificado do Programa de parceria do Corretor por razões que
incluem, entre outras:

● indicações falsas;
● fornecimento de informações incorretas;
● falsificação do licenciamento ou do status de qualificação do Corretor;
● falsificação da relação do Corretor com os Clientes;
● indicação de uma entidade que seja uma subsidiária, afiliada ou entidade sob

controle comum do Corretor ou da empresa do Corretor ou de qualquer
entidade na qual o Corretor ou a empresa do Corretor tenha ou compartilhe
uma participação ou seja uma entidade controladora;

● uso indevido da Rede de associados da WeWork para solicitar clientes;
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● Participação ou envolvimento em quaisquer atividades criminosas ou
fraudulentas; ou

● descumprimento ou violação destes Termos de serviço do Corretor.

Um Corretor desqualificado não é qualificado para participar do Programa de Parceria do
Corretor e não terá direito a nenhuma Comissão, salvo se a WeWork revogar especificamente a
referida desqualificação a seu critério exclusivo. Todas as desqualificações são determinadas a
critério exclusivo da WeWork. Além de ser desqualificado do Programa de Parceria do Corretor,
a WeWork poderá reivindicar todos os direitos e recursos disponíveis em lei ou em equidade.

Conflito de interesses

A WeWork se reserva o direito de realizar verificações de conflito de interesses em relação a
quaisquer indicações nos termos deste instrumento. A elegibilidade de um Corretor para
participar deste programa e receber as comissões nos termos deste instrumento está
condicionada à aprovação na verificação de conflito de interesses da WeWork. Um conflito de
interesses inclui, sem limitação, uma situação em que uma Indicação é enviada por uma pessoa
ou entidade expressamente excluída de participar deste programa, inclusive o envio por meio
de um canal/programa alternativo em que essa pessoa ou entidade não seja expressamente
excluída.

VI. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

Isenção de garantia

A WEWORK NÃO OFERECE GARANTIAS AO CORRETOR OU A CLIENTES, SEJAM EXPRESSAS OU
IMPLÍCITAS, E POR MEIO DESTE DOCUMENTO SE ISENTA DE RESPONSABILIDADE
ESPECIFICAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO VIOLAÇÃO
E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E DE TODAS AS GARANTIAS RESULTANTES DO
USO COMERCIAL, DO DECORRER DOS NEGÓCIOS E DO DECORRER DESEMPENHO.

Indenização

Você isentará, defenderá e indenizará as Partes da WeWork de e contra qualquer reivindicação,
causa de pedir, demanda, processo, litígio, danos, responsabilidades, perdas ou custos, incluindo,
entre outros, honorários advocatícios sensatos, incorridos ou interpostos contra as Partes da
WeWork, decorrentes de (a) sua participação no Programa de parceria do Corretor, (b) violações
das suas declarações, garantias ou obrigações no âmbito deste documento ou (c) negligência ou
dolo da sua parte ou de seus funcionários, representantes ou agentes. A WeWork notificará o
Corretor sobre qualquer reivindicação assim que possível.
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Limitação de responsabilidade

A WEWORK NÃO SERÁ RESPONSÁVEL OU OBRIGADA, NO QUE DIZ RESPEITO A QUALQUER
ASSUNTO DESTES TERMOS DE SERVIÇO DO CORRETOR OU DE OUTRA FORMA RELACIONADOS
AO PROGRAMA DE PARCERIA DO CORRETOR OU SOB QUALQUER CONTRATO,
RESPONSABILIDADE, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU OUTRA TEORIA LEGAL OU EQUITATIVA,
INDEPENDENTEMENTE DA POSSIBILIDADE DOS REFERIDOS DANOS, SEJA POR DANOS ESPECIAIS,
INDIRETOS, INCIDENTAIS, EXEMPLARES, PUNITIVOS, DE CONFIANÇA OU CONSEQUENCIAIS OU
PERDA DE LUCROS, RECEITAS, DADOS OU USO. A RESPONSABILIDADE DA WEWORK NÃO
EXCEDERÁ AS TAXAS A SEREM PAGAS PELA WEWORK AO CORRETOR REFERENTE UMA
INDICAÇÃO APLICÁVEL DURANTE OS 6 (SEIS) MESES ANTERIORES AO EVENTO QUE DER ORIGEM
À RESPONSABILIDADE.

Modificação, suspensão ou rescisão e desqualificação

A WeWork reserva-se o direito de alterar ou atualizar o Programa de Parceria do Corretor e
estes Termos de serviço do Corretor a qualquer momento e sem aviso prévio. Mediante
notificação por escrito de 30 (trinta) dias, ou imediatamente após a notificação em caso de
emergência, a WeWork poderá, a seu critério, suspender ou encerrar o Programa de parceria do
Corretor e estes Termos de serviço do Corretor, seja mundialmente ou em qualquer local ou
área geográfica, conforme determinado a critério exclusivo da WeWork.

Mediante qualquer suspensão ou término do Programa de parceria do Corretor, ou a
desqualificação de um Corretor nos termos destes Termos de serviço do Corretor, (i) o Corretor
cessará imediatamente toda promoção dos produtos e serviços da WeWork e devolverá
imediatamente à WeWork ou, mediante solicitação da WeWork, destruirá todos os materiais
fornecidos pela WeWork nos termos deste documento, inclusive Informações confidenciais,
conforme definidas neste documento; (ii) a WeWork poderá comercializar, vender ou fornecer
produtos ou serviços a terceiros, sem obrigação de pagar Comissões ao Corretor; e (iii) exceto
no caso de uma desqualificação por violação do Corretor, a WeWork pagará as Comissões
aplicáveis aos contratos de associação que foram executados antes da rescisão ou suspensão do
Programa de parceria do Corretor, de acordo com estes Termos de serviço do Corretor. Não
obstante qualquer suspensão ou término do Programa de parceria do Corretor ou destes
Termos de serviço do Corretor ou qualquer desqualificação de um Corretor, as seguintes seções
e quaisquer termos que, pela sua natureza, se espere que subsistam, subsistirão e
permanecerão em pleno vigor e efeito: pagamentos em excesso; rescisões antecipadas pela
Entidade indicada, condições de pagamento (na extensão em que qualquer obrigação de
pagamento permanecer pendente) e todos os termos gerais. Qualquer suspensão ou término
do Programa de Parceria do Corretor ou estes Termos de serviço do Corretor será sem prejuízo
de outros direitos ou recursos disponíveis sob estes Termos de serviço do Corretor, seja em lei
ou em equidade.
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Disputas (nos EUA)

Lei regente. Se, como parte de um Envio Aplicável, o Espaço Dedicado da Entidade Indicada
estiver localizado nos EUA, conforme definido neste instrumento, os Termos de serviço do
Corretor e quaisquer disputas decorrentes dos Termos de serviço do Corretor (inclusive disputas
extracontratuais) serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Estado de Nova York,
EUA, e dos EUA sem consideração aos conflitos de disposições legais ou seus princípios, e sem
consideração à Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional
de Mercadorias.

Contrato de arbitragem. Se, como parte de um Envio aplicável, o Espaço Dedicado da Entidade
Indicada estiver localizado nos EUA, sendo que uma ou outra parte poderá buscar um recurso
de equidade ou similar em um tribunal competente, qualquer disputa, controvérsia ou
demanda originada dos Termos de serviço do Corretor ou em virtude de lei, ou da violação,
rescisão ou invalidade dos Termos de serviço do Corretor que não possa ser resolvida
amigavelmente por acordo entre as partes será definitivamente resolvida de acordo com as
regras de arbitragem da JAMS em vigor naquele momento, por um ou mais árbitros nomeados
de acordo com as referidas regras. O local da arbitragem será Nova York, Nova York, EUA. Este
contrato de arbitragem subsistirá à rescisão da sua relação com a WeWork.

Os processos serão confidenciais e em inglês. O resultado será definitivo e vinculativo para
ambas as partes. A sentença arbitral poderá ser homologada em qualquer tribunal de jurisdição
competente. Em qualquer ação, demanda ou processo para aplicar os direitos dispostos sob
esta seção, a parte vencedora terá direito a recuperar, além da tutela recebida, os honorários
advocatícios e outros honorários, custas e despesas de qualquer natureza da parte vencedora
relacionada à ação, à demanda ou ao processo, a apelação ou pedido de revisão, cobrança de
indenização ou aplicação de qualquer sentença, conforme determinado pelo(s) árbitro(s) ou
pelo tribunal, conforme aplicável. Estes Termos de serviço do Corretor serão interpretados na
língua inglesa, que é o idioma do texto oficial destes Termos de serviço do Corretor.

Em qualquer circunstância em que o contrato de arbitragem supracitado permita que você ou a
WeWork pleiteiem um litígio decorrente ou relacionado ao assunto desses Termos de serviço
do Corretor em juízo, o contrato de arbitragem acima não se aplicará a nenhuma das partes e
você e a WeWork concordam que qualquer processo judicial (além das ações de pequenas
causas ou ações de medida cautelar) será levado aos tribunais estaduais ou federais localizados
em Nova York, Nova York, EUA.

Renúncia a ação coletiva. SE, COMO PARTE DO ENVIO APLICÁVEL, UM ESPAÇO DEDICADO DA
ENTIDADE INDICADA FOR BASEADO NOS EUA, TODAS AS DEMANDAS E DISPUTAS SUJEITAS A
ESTA CLÁUSULA DE ACORDO DE ARBITRAGEM SERÃO ARBITRADAS OU LITIGADAS
INDIVIDUALMENTE E NÃO COMO AÇÃO COM BASE EM CLASSE. REIVINDICAÇÕES DE MAIS DE
UM CORRETOR OU PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE PARCERIA DO CORRETOR NÃO PODEM
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SER ARBITRADAS OU PLEITEADAS EM CONJUNTO OU CONSOLIDADAS COM AS PARTES DE
QUALQUER OUTRO CORRETOR OU PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE PARCERIA DO CORRETOR.
Se, no entanto, essa renúncia de ação coletiva ou consolidada for considerada inválida ou não
aplicável, nem você nem a WeWork terão direito a arbitragem; em vez disso, todas as
reivindicações e disputas serão resolvidas em um tribunal, conforme estabelecido no parágrafo
imediatamente abaixo. Se a proibição de ações coletivas e outras reivindicações apresentadas
em nome de terceiros contidas acima for considerada inexequível, então a totalidade da
sentença precedente na seção de isenção de ação coletiva acima será nula e sem efeito.

Disputas (fora dos EUA)

Lei regente. Se, como parte de um Envio aplicável, o Espaço Dedicado da Entidade Indicada não
estiver localizado nos EUA, conforme definido neste instrumento, estas regras e quaisquer
disputas decorrentes destas regras (inclusive disputas extracontratuais) serão regidas e
interpretadas de acordo com as leis da Inglaterra e do País de Gales, sem consideração aos
conflitos de disposições legais ou seus princípios, e sem consideração à Convenção das Nações
Unidas sobre Contratos para Compra e Venda Internacional de Mercadorias.

Contrato de arbitragem. Se, como parte de um Envio aplicável, o Espaço Dedicado da Entidade
Indicada estiver localizado fora dos EUA, sendo que uma ou outra parte poderá buscar um
recurso de equidade ou similar em um tribunal competente, qualquer disputa, controvérsia ou
demanda originada dos Termos de serviço do Corretor ou em virtude de lei, ou da violação,
rescisão ou invalidade dos Termos de serviço do Corretor que não possa ser resolvida
amigavelmente por acordo entre as partes será definitivamente resolvida de acordo com as
regras de arbitragem comercial da Câmara Internacional de Comércio então em vigor, por um
ou mais árbitros nomeados de acordo com as referidas regras. O local de arbitragem será
Londres, Inglaterra. Os processos serão confidenciais e em inglês. O resultado será definitivo e
vinculativo para ambas as partes. A sentença arbitral poderá ser homologada em qualquer
tribunal de jurisdição competente. Em qualquer ação, demanda ou processo para fazer valer os
direitos previstos nestes Termos de serviço do Corretor, a parte vencedora terá o direito a
recuperar, além da tutela recebida, os honorários advocatícios e outros honorários, custas e
despesas de qualquer natureza da parte vencedora relacionada à ação, à demanda ou ao
processo, a apelação ou pedido de revisão, cobrança de indenização ou cumprimento de
sentença, conforme determinado pelo(s) árbitro(s) ou tribunal, conforme aplicável. Estes
Termos de serviço do Corretor serão interpretados na língua inglesa, que é o idioma do texto
oficial destes Termos de serviço do Corretor. Este contrato de arbitragem subsistirá à rescisão da
sua relação com a WeWork.

Renúncia a ação de coletiva/de grupo. Se, como parte do Envio aplicável, o Espaço Dedicado da
Entidade Indicada for Não Baseado nos EUA, o processo para resolução ou litígio de qualquer
disputa em qualquer jurisdição será realizado somente individualmente. Nem você nem nós
buscaremos que alguma controvérsia seja apreciada como ação coletiva ou de grupo, ou em
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qualquer outro processo em que qualquer uma das partes atue ou se proponha a atuar em uma
capacidade representativa. Nenhuma ação será combinada com outra sem o consentimento
prévio por escrito de todas as partes em todas as ações afetadas. Você também concorda em
não participar de ações ajuizadas coletivamente ou de natureza representativa, ou em
demandas consolidadas que envolvam a conta de outra pessoa, caso sejamos parte no
processo. VOCÊ RENUNCIA AO SEU DIREITO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE AÇÃO
COLETIVA OU MEMBRO DE AÇÃO COLETIVA EM QUALQUER REIVINDICAÇÃO DE CLASSE QUE
VOCÊ POSSA AJUIZAR CONTRA NÓS, INCLUSIVE QUALQUER DIREITO A ARBITRAGEM DE AÇÃO
COLETIVA OU A CONSOLIDAÇÃO DE PROCESSOS ARBITRAIS INDIVIDUAIS. Se a proibição de
ações coletivas ou de grupo e outras reivindicações apresentadas em nome de terceiros
contidas acima for considerada não aplicável, a totalidade da sentença precedente na seção de
isenção de ação coletiva/de grupo acima será nula e sem efeito.

Confidencialidade

Para os fins destes Termos de serviço do Corretor, “Informações confidenciais refere-se a todas
as informações comerciais, de marketing, técnicas, operacionais, financeiras, de pessoal,
gerenciais e outras informações não disponíveis ao público, dados e know-how da WeWork ou
de suas afiliadas, documentos, anotações, memorandos ou outras informações preparadas por
ou em nome da WeWork ou qualquer uma de suas afiliadas, seja por escrito ou em qualquer
outro formato tangível, que possam ser fornecidas ou de outra forma estar em posse do
Corretor, as quais seriam razoavelmente consideradas confidenciais por natureza, ou sejam
indicadas pela WeWork ou qualquer uma de suas afiliadas como sendo confidencial. As
Informações confidenciais não incluirão informações que (i) sejam de conhecimento do público
em geral não por meio de ação ou omissão do Corretor, (ii) estejam em posse legítima do
Corretor sem obrigação de confidencialidade antes da divulgação, (iii) foram legalmente
recebidas pelo Corretor a partir de terceiros com direitos sob elas e sem obrigações de
confidencialidade ou restrições contra sua divulgação adicional, contanto que o Corretor
identifique o terceiro mediante solicitação da WeWork, (iv) sejam desenvolvidas de forma
independente pelo Corretor ou (v) sejam divulgadas pelo Corretor com o consentimento prévio
por escrito da WeWork. As Informações confidenciais incluem especificamente todas as
informações relacionadas ao contrato(s) da Entidade apresentada ou Entidade indicada com a
WeWork, incluindo, entre outros, o preço real ou proposto e outros termos.

O Corretor usará as Informações confidenciais (definidas abaixo) somente em conexão com estes
Termos de serviço do Corretor, salvo se de outra forma autorizado, instruído ou acordado por
escrito pela WeWork. O Corretor se esforçará ao máximo para divulgar as Informações
confidenciais somente aos representantes, funcionários, agentes ou Clientes do Corretor que
tenham a necessidade de saber das informações em conexão com estes Termos de serviço do
Corretor, e o Corretor informará a cada um desses representantes, funcionários, agentes ou
Clientes das obrigações de confidencialidade e assegurará que essas partes respeitarão as
obrigações de confidencialidade estabelecidas neste documento. O Corretor será o único
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responsável por qualquer violação dessas obrigações de confidencialidade por qualquer um de
seus representantes, funcionários, agentes ou clientes. O corretor tratará todas as Informações
confidenciais como estritamente sigilosas e não usará, comunicará ou disseminará, direta ou
indiretamente, qualquer Informação confidencial para qualquer pessoa física ou jurídica, para
qualquer finalidade não permitida nos termos deste documento. O Corretor não produzirá ou
reproduzirá partes ou componentes, em qualquer formato, mediante a incorporação de
Informações confidenciais, seja para si ou para terceiros, para finalidades ou usos diferentes dos
permitidos neste documento ou conforme expressamente permitido por escrito pela WeWork.

Além das obrigações de confidencialidade estabelecidas acima, você também pode ser obrigado
a assinar um contrato de confidencialidade como condição para que a WeWork forneça a você
certas Informações confidenciais.

Marcas comerciais e materiais da WeWork

O Corretor não distribuirá nenhum material a respeito da WeWork ou seus produtos ou serviços
a menos que e até que esses materiais tenham sido aprovados por escrito pela WeWork e, uma
vez aprovados, somente serão usados na forma e formato aprovados pela WeWork. Sujeito aos
Termos de serviço do Corretor, a WeWork concede ao Corretor uma licença revogável, não
exclusiva, intransferível e isenta de royalties durante a sua participação no Programa de parceria
do Corretor, para usar os logotipos ou marcas registradas da WeWork (“Marcas da WeWork”),
exclusivamente (a) com a finalidade de promover, anunciar e comercializar os produtos e
serviços da WeWork de acordo com estes Termos de serviço do Corretor e (b) nos formatos
autorizados pela WeWork e em conformidade com as diretrizes de marcas registradas da
WeWork, conforme fornecidas pela WeWork e conforme sejam atualizadas pela WeWork ao
longo do tempo. Todos os usos das marcas registradas e logotipos da WeWork estarão sujeitos à
aprovação prévia por escrito da WeWork em cada instância.

O Corretor não pode usar as Marcas da WeWork de qualquer maneira que deprecie ou denigra
a WeWork ou seus negócios. A WeWork pode inspecionar qualquer material ou conteúdo que
contenha Marcas da WeWork e, mediante solicitação da WeWork, o Corretor removerá
imediatamente todos os materiais considerados inaceitáveis pela WeWork (a critério exclusivo
da WeWork) ou modificará todos esses materiais para que sejam aceitos pela WeWork. Nada
contido nestas regras será interpretado de forma a conferir ao Corretor qualquer direito, título
ou participação nas Marcas da WeWork ou fundo de comércio agora ou futuramente associado,
e todo o fundo de comércio gerado a partir do uso das Marcas da WeWork pelo Corretor será
único e exclusivamente em benefício da WeWork. Exceto pelos direitos limitados e licenças
expressamente concedidas nos termos deste documento, nenhuma outra licença é concedida e
nenhum outro uso é autorizado.

Transferência de informações pessoais
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Ao participar do Programa de parceria do Corretor, você concorda que:

● se a sua Indicação ou você estiverem localizados nos EUA, também poderemos
transferir as informações pessoais coletadas por nós e disponibilizá-las ao nosso pessoal,
consultores, profissionais, subcontratados, consultores independentes, fornecedores de
serviços externos terceirizados e nossas afiliadas para os objetivos mencionados acima.
Alguns desses cessionários podem não estar localizados no seu país e, portanto, suas
informações podem ser transferidas para países que podem ou não garantir um nível de
privacidade e proteção de dados equivalente ao nível de privacidade e proteção de
dados estabelecido pelas leis em vigor do seu país;

● se a sua Indicação ou você não estiverem localizados nos EUA, também poderemos
transferir as informações pessoais coletadas por nós e disponibilizá-las ao nosso pessoal,
consultores, profissionais, subcontratados, consultores independentes, fornecedores de
serviços externos terceirizados e nossas afiliadas para os objetivos mencionados acima.
Podemos transferir, e você concorda com essa transferência dos seus dados pessoais,
para membros do nosso grupo localizados nos EUA.

Sanções, antilavagem de dinheiro e anticorrupção

O Corretor, por meio deste, declara e garante que:

(a) Durante a vigência destes Termos de serviço do Corretor, o Corretor e sua empresa, seus

diretores, executivos, funcionários, agentes, subcontratados, representantes ou

qualquer pessoa que atue em nome do Corretor (individualmente, “Parte do Corretor”

e, coletivamente, “Partes do Corretor”) estarão em conformidade com todas as sanções

econômicas e regulamentações aplicáveis dos EUA e do exterior, incluindo, entre outras,

as regulamentações de sanções econômicas implementadas sob a autoridade

estatutária e/ou as Ordens executivas e administradas pelo Escritório de Controle de

Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, “OFAC”) do Departamento do

Tesouro dos EUA [31, parte 500 e seguintes, do Código de Regulamentos Federais (Code

of Federal Regulations, CFR)], as Regulamentações de Administração de Exportação do

Departamento de Comércio dos EUA (15, parte 730 e seguintes do CFR), as regras e

regulamentos de sanções econômicas do Conselho Europeu, Reino Unido e

Estados-Membros da UE e o Regulamento de uso duplo 428/2009 da UE (coletivamente,

“Leis de controles comerciais”).

(b) Tanto o Corretor quanto as subsidiárias, afiliadas, diretores ou executivos da empresa do

Corretor não são (a) cidadãos ou residente, uma entidade organizada sob as leis de ou

de outra forma localizada em um país sujeito a sanções territoriais abrangentes

mantidas pelo OFAC (doravante referidos como “Países sancionados”), (b) identificados
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nas listas de partes restritas do governo dos EUA, inclusive a Lista de nacionais

especialmente designados e a Lista de evasões de sanções estrangeiras administradas

pelo OFAC; Lista de partes bloqueadas, Lista não verificada ou Lista de entidades

mantidas pelo Departamento de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio

dos EUA; ou a Lista de partes estatutariamente excluídas mantida pela Direção de

Controles Comerciais de Defesa do Departamento de Estado dos EUA, (c) uma pessoa

física ou jurídica listada na Lista consolidada de pessoas físicas e jurídicas sujeitas a

medidas de congelamento de bens ou outras sanções mantidas pela União Europeia e

pelos estados-membros da União Europeia, (d) ou uma pessoa física ou jurídica sujeita a

medidas de congelamento de bens ou outras sanções mantidas pelo Tesouro do Reino

Unido (coletivamente referidas neste documento como as "Partes restritas").

(c) Tanto o Corretor quanto os membros, subsidiárias e/ou afiliadas da empresa do Corretor

não são proprietários de 50% ou mais, individualmente ou em conjunto, direta ou

indiretamente, de uma ou mais Partes restritas ou controladas de outra forma pelas

Partes restritas.

(d) Menos de 10% das receitas anuais totais do Corretor ou da empresa do Corretor são, e

continuarão sendo, pelo período de duração do Programa de parceria do Corretor,

geradas a partir de atividades que envolvem, direta ou indiretamente, um ou mais países

sancionados.

(e) Nem o Corretor nem qualquer parte do Corretor, a qualquer momento durante a

participação do Corretor no Programa de parceria do Corretor, se envolverá em qualquer

atividade no âmbito destes Termos de serviço do Corretor que viole as Leis de Controle

comercial aplicáveis ou faça com que a WeWork viole as Leis de controle comercial.

O Corretor declara e garante que sempre conduziu e conduzirá suas operações de forma ética e

em conformidade com todas as leis, incluindo, entre outras, as leis que proíbem subornos

comerciais e lavagem de dinheiro (as “Leis antilavagem de dinheiro”) e que todos os recursos

que o Corretor usar para cumprir suas obrigações de pagamento no âmbito destes Termos de

serviço do Corretor, se houver, serão derivados de fontes legais, de acordo com as disposições

das Leis antilavagem de dinheiro. O Corretor fornecerá à WeWork todas as informações e todos

os documentos que, ao longo do tempo, a WeWork possa solicitar para o cumprimento das Leis

antilavagem de dinheiro.

Tanto o Corretor quanto qualquer Parte do corretor não (i) ofereceu, pagou, deu, prometeu ou

autorizou, direta ou indiretamente, o pagamento de qualquer quantia, presente ou item de

valor para: (A) Funcionário público ou parte da área comercial, (B) pessoa que saiba ou tenha

motivos para saber que o dinheiro, o presente ou a coisa de valor, no todo ou em parte, será
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oferecido(a), pago(a) ou dado(a), de maneira direta ou indireta, para Funcionário público ou

parte da área comercial, ou (C) para funcionário ou representante da WeWork com a finalidade

de (1) influenciar ato ou decisão do Funcionário público ou da parte da área comercial em sua

função oficial, (2) induzir o Funcionário Público ou a parte da área comercial a agir ou omitir,

violando o respectivo dever legal, (3) assegurar vantagem indevida ou (4) assegurar a

celebração deste Contrato, (ii) autorizará ou efetuará pagamentos, dará presentes ou fará

ofertas ou promessas de pagamentos ou presentes de qualquer tipo, seja de maneira direta ou

indireta. Para os objetivos desta seção, “Funcionário Público” significa qualquer diretor,

funcionário ou pessoa que estiver atuando em uma função oficial para uma agência ou órgão

governamentais, inclusive para empresas estatais ou sociedades de economia mista e

organizações internacionais públicas, assim como para partidos políticos ou seu respectivo

funcionário ou candidato a cargo político.

Reserva de direitos; propriedade

A WeWork reserva-se o direito, a seu critério exclusivo, de fazer qualquer determinação sob os
Termos de serviço do Corretor, incluindo, entre outros, a determinação da qualificação de um
Corretor, Apresentação, Indicação e o valor e pagamento de Comissões. Se a WeWork
determinar, a seu critério exclusivo, que você está em violação destes Termos de serviço do
Corretor, você não se qualificará para as Comissões e a WeWork reserva-se o direito de
desqualificá-lo do Programa de parceria do Corretor, além de reivindicar direitos e recursos aos
quais possa ter em lei ou em equidade. Entre as partes, a WeWork detém todos os direitos,
títulos e interesses relativos aos produtos e serviços da WeWork, bem como todos os materiais
fornecidos pela WeWork aos Corretores, e a ela reserva-se todos os direitos não expressamente
concedidos nos termos deste instrumento. Nada nestes Termos de serviço do Corretor concede a
você ou a qualquer outra parte qualquer direito, título ou licença para usar qualquer marca
comercial da WeWork ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme
expressamente estabelecido neste documento.

Cessão

Estes Termos de serviço do Corretor e os direitos e obrigações aqui contidos não podem ser

cedidos ou transferidos pelo Corretor, seja no todo ou em parte, sem o consentimento prévio

por escrito da WeWork. Qualquer cessão em violação desta disposição será nula e sem efeito. A

WeWork pode transferir estes Termos de serviço do Corretor para terceiros sem o

consentimento do Corretor. No caso de qualquer cessão permitida sob estes Termos de serviço

do Corretor, estes Termos de serviço do Corretor ou as disposições relevantes serão vinculativas

e em benefício dos sucessores e cessionários autorizados das partes.

Parte contratante
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Quem é a “WeWork”, para os objetivos destes Termos de Serviço do Corretor, dependerá de
onde o Espaço Dedicado de uma Entidade Indicada estiver localizado: (i) se o Espaço Dedicado
estiver nos EUA (“Baseado nos EUA”), somos a WeWork Management LLC; e (ii) (x) se o Espaço
Dedicado estiver fora dos EUA, mas não na Índia, somos a WeWork International Limited, ou (y)
se o Espaço Dedicado estiver na Índia, somos a WeWork India Management Pvt Ltd. (sendo
tanto (x) quanto (y), considerados “Não baseados nos EUA”). A pessoa jurídica relevante com a
qual você celebra este contrato é conhecida nesses Termos de serviço do Corretor como "nós"
ou "nosso”.

Relação entre as Partes

Cada uma das partes deste contrato serão uma contratada independente no cumprimento de

suas obrigações no âmbito destes Termos de serviço do Corretor, e nada aqui contido será

interpretado no sentido de constituir a qualquer uma das partes um agente ou representante

da outra parte, ou ambas as partes como joint venturers ou parceiras para qualquer finalidade.

Nada nestes Termos de serviço do Corretor será interpretado no sentido de limitar, de qualquer

forma, as atividades de marketing e distribuição da WeWork ou a indicação de agentes ou

representantes de qualquer tipo.

Comunicações da WeWork para o Corretor

A equipe de Parcerias de Corretores da WeWork será responsável por todas as determinações
finais sobre Apresentações, Indicações, Comissões e todos os outros aspectos de qualificação
sob estes Termos de serviço do Corretor. Todas as comunicações vinculativas relativas a
Apresentações, Indicações, Comissões ou qualquer outro aspecto do Programa de parceria do
Corretor serão provenientes da Equipe de Parcerias de Corretores da WeWork. Embora você
possa receber contato não oficial de outros departamentos da WeWork com relação ao
Programa de parceria do Corretor (ou outra parte dele), essa comunicação será considerada
apenas como consultiva, poderá não estar correta ou atualizada e não será vinculativa ou eficaz
no âmbito destes Termos de serviço do Corretor. Qualquer dúvida ou preocupação com relação
a estes Termos de serviço do Corretor e do Programa de Parceria do Corretor devem ser
endereçadas à Equipe de Parcerias de Corretores da WeWork no brokers@wework.com.

Ao aceitar estes Termos de serviço do Corretor, você também concorda em receber

comunicações por e-mail relacionadas a operações e marketing da WeWork em relação à sua

Indicação, bem como promoções relevantes. Você pode cancelar o recebimento dessas

correspondências por e-mail clicando no link “Cancelar inscrição” e seguindo os passos

correspondentes.

Disposições gerais
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O Corretor não fará nenhum anúncio público relacionado ao Programa de Parceria do Corretor

ou aos Termos de serviço do Corretor sem o consentimento prévio por escrito da WeWork.

Notificações sob estas regras somente serão válidas se realizadas por escrito e enviadas por

e-mail confirmado para brokers@wework.com, no caso da WeWork, ou para o e-mail que a

WeWork tiver em arquivo, no caso do Corretor. Os títulos e legendas usados nestas regras são

apenas para conveniência e não serão usados na interpretação destes Termos de serviço do

Corretor. Caso alguma disposição destes Termos de serviço do Corretor for considerada inválida,

ilegal ou inexequível em algum aspecto, a disposição será limitada ou eliminada o mínimo

necessário, de modo que estes Termos de serviço do Corretor permaneçam exequíveis e em

pleno vigor e efeito. Estes Termos de serviço do Corretor constituem o acordo integral entre as

partes em relação ao assunto aqui tratado e substituem todas as propostas, cartas de intenção,

memorandos de entendimento ou discussões, sejam verbais ou por escrito, relacionadas ao

assunto destes Termos de serviço do Corretor e a todas as negociações anteriores ou

costumeiras da indústria. No caso de qualquer conflito entre estes Termos de serviço do

Corretor e os termos de qualquer outro contrato entre as partes, os termos destes Termos de

serviço do Corretor regerão e controlarão. Nenhuma disposição de direito ou privilégio no

âmbito destes Termos de serviço do Corretor será considerada como renunciada, salvo se a

renúncia for por escrito e executada por ambas as partes. A renúncia por uma parte à violação

ou ao descumprimento de alguma disposição destes Termos de serviço do Corretor pela outra

parte não terá efeitos com relação a nenhuma outra violação nem a nenhum outro

descumprimento, seja da mesma ou de outra disposição que tenha ocorrido na data da

renúncia ou em momento anterior ou posterior a essa data. Estes Termos de serviço do

Corretor, somente podem ser modificados por um instrumento por escrito executado pela

WeWork.

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de Parcerias com corretores no

brokers@wework.com.

5 de janeiro de 2023
21



TERMOS DEFINIDOS

“Representação ativa” refere-se a uma relação entre um Cliente e um Corretor, em que o

Corretor esteja realizando esforços diligentes e adotando medidas afirmativas para ajudar esse

Cliente a adquirir, negociar e finalizar um contrato com a WeWork. Esta definição aplica-se a

todas as variações do termo, incluindo, entre outras, "representando ativamente" e "representa

ativamente".

”Leis antilavagem de dinheiro” terá o significado estabelecido na seção VI.

“Corretor” ou “você” terá o significado estabelecido na seção I.

“Programa de parceria do Corretor” refere-se ao Programa de Parceria do Corretor da

WeWork.

“Parte(s) do corretor” refere-se aos diretores, executivos, funcionários, agentes,

subcontratados, representantes ou qualquer pessoa que atue em nome do Corretor ou

empresa do Corretor.

“Termos de serviço do Corretor” refere-se às regras, termos e condições do Programa de

parceria do Corretor, conforme estabelecido neste documento.

“Clientes” refere-se às pessoas físicas ou jurídicas interessadas em imóveis comerciais.

”Informações confidenciais” terá o significado estabelecido na seção VI.

”Operações entre fronteiras” terá o significado estabelecido na seção IV.

“Espaço Dedicado” significa espaço mantido pela WeWork e licenciado para um membro, cujo

espaço é uma(s) mesa(s) atribuída(s), suíte de escritório, escritório particular ou acesso ao

espaço fornecido na Sede pela WeWork, WeWork All Access Memberships (que inclui todos os

tipos de assinaturas do WeWork All Access, por exemplo, Dynamic e Pay-Per-Use) ou linhas de

produtos de assinaturas do WeWork Labs. Espaço Dedicado NÃO inclui: Associações We,

Associações Hot Desk ou Associações Made by We.

”Deduções” terá o significado estabelecido na seção IV.

“Expansões” terá o significado estabelecido na seção IV.
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“Comissões” refere-se a uma compensação devida pela WeWork a um Corretor de acordo com

o Programa de Parceria do Corretor, conforme descrito na seção IV.

“Entidade apresentada” refere-se a um Cliente que tenha sido indicado à WeWork por um

Corretor, por meio de uma Indicação, mas que ainda não tenha sido qualificado como Entidade

indicada, conforme descrito mais especificamente na seção II.

”JAMS” refere-se à entidade de arbitragem anteriormente conhecida como Judicial Arbitration

and Mediation Services, Inc.

“Taxas de associação” refere-se às taxas devidas por um associado à WeWork ou a qualquer

afiliada, subsidiária ou entidade relacionada, conforme estabelecido no contrato de associação

do associado, líquido de quaisquer descontos, e não incluirá nenhum valor relacionado a

configurações personalizadas, design ou serviços adicionais.

“Mês a mês” terá o significado estabelecido na seção IV.

“Novo negócio” terá o significado estabelecido na seção IV.

”Não baseado nos EUA” significa localizado ou primariamente baseados fora dos EUA.

”OFAC” significa o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA.

“Indicação” refere-se a uma indicação qualificada pelo Corretor, resultando em uma Entidade

indicada.

“Entidade indicada (Entidade apresentada)” terá o significado estabelecido na seção IV.

“Renovações” terá o significado estabelecido na seção IV.

”Partes restritas” terá o significado estabelecido na seção VI.

“Associado recorrente” terá o significado estabelecido na seção IV.

”Países sancionados” terá o significado estabelecido na seção VI.

“Fatura de autocobrança” significa uma fatura preparada pela WeWork em nome do
Corretor para as Comissões aplicáveis devidas ao Corretor pela WeWork.
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“Indicações (Apresentações)” refere-se a uma introdução do Cliente à WeWork por um

Corretor feita de acordo com estas Regras, a qual pode ser feita (i) com o registro de um perfil

no www.wework.com/brokers e ao inserir todas as informações requeridas na aba “Introdução”

do site, (ii) com o envio de um e-mail para brokers@wework.com, ou (iii) ao entrar em contato

com um membro da Equipe de Vendas ou Parcerias de Corretores da WeWork e mediante o

fornecimento das informações estabelecidas na seção III.

“Valor total do contrato” terá o significado estabelecido na seção IV.

”Leis de controles comerciais” terá o significado estabelecido na seção VI.

“Mudança” terá o significado estabelecido na seção IV.

”Baseado nos EUA” significa localizado ou primariamente baseado nos EUA.

”WeWork” terá o significado estabelecido na seção VI.

”Marcas da WeWork” significa os logotipos ou marcas registradas da WeWork.

”Partes da WeWork” refere-se à WeWork e suas afiliadas, assim como os diretores,

funcionários, administradores, agentes e representantes de cada empresa.
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