TERMOS DE USO DO SITE

TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S.S. LTDA., estabelecida na Av. 9 de Julho, nº 3.624
– 12º andar - Jd. Paulista, São Paulo/SP, CEP 01406-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº
02.485.591/0001-60 (“Tendências” ou “Empresa”), na condição de proprietária do endereço de
Internet https://tendencias.com.br/ (“Site de Tendências”), apresenta os respectivos Termos de
Uso (“Termos de Uso”) ao qual se submete qualquer usuário em navegação pelas páginas
contidas no site de Tendências (“Usuário”), bem como à Política de Privacidade de Dados da
Empresa.

1.

OBJETIVO

a.

O Site de Tendências tem por finalidade disponibilizar informações institucionais acerca da
Empresa e de seus profissionais, bem como conteúdos informativos de economia e de
finanças corporativas de interesse geral e/ou de clientes de Tendências, de forma ampla,
sempre em observância à legislação aplicável.

2.

DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

a.

Os textos, imagens, vídeos, marcas e demais materiais disponibilizados no Site de
Tendências são propriedade intelectual protegida por lei, sendo vedada qualquer utilização
pelo Usuário sem autorização expressa do proprietário, ressalvado nos casos excepcionais
previstos na mesma lei.

b.

A exploração comercial não autorizada se sujeita a medidas judiciais cabíveis.

c.

A referência a conteúdos ou links de outros autores ou titulares de propriedade intelectual
será sempre expressa no âmbito das publicações do Site de Tendências. Entretanto, ainda
que seja feito esforço para garantir que essas referências sejam precisas e atualizadas,
Tendências não pode assegurar ou ser responsabilizada pela autenticidade de tais
conteúdos ou pelo respeito à privacidade ou segurança dos eventuais links de terceiros.

3.

ARTIGOS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

a.

Com o único intuito informativo, o Site de Tendências disponibiliza ao Usuário conteúdo
(visual e/ou textual) sobre temas de economia e de finanças corporativas e outros da
atualidade produzidos por seus profissionais.

b.

Tendências não presta serviços de economia e de finanças corporativas diretamente a partir
de seu Site e, por isso, não assume qualquer responsabilidade pelo uso de tais informações
a título de recomendação técnica por quaisquer pessoas ou por qualquer outro tipo de ação
praticada com base nas informações disponibilizadas no Site de Tendências.

4.

CONTATO

a.

O Site de Tendências disponibiliza campos de preenchimento de informações para contato
com a Empresa e envio de arquivos, os quais serão direcionados à área responsável pelo
tema internamente. Em se tratando de currículos, estes serão mantidos em arquivo para
consulta pelos profissionais da Empresa, conforme critérios determinados pela Política de
Privacidade de Dados da Tendências.

b.

Exceto se previamente autorizado, as informações enviadas por meio do formulário de
Contato não serão compartilhadas com outras empresas ou clientes. Tais dados poderão
ser enviados à assessoria de imprensa ou a consultores que apoiam a Empresa para fins
administrativos.

5.

PRIVACIDADE DE DADOS

a.

A navegação no Site de Tendências se dá de forma anônima, sem a necessidade de
identificação pelo Usuário. O Site de Tendências não utiliza cookies para coletar qualquer
tipo de informação pessoal ou de navegação. Os provedores do Site de Tendências ou de
Internet poderão coletar dados genéricos e não personalizáveis com finalidades estatísticas.

b.

A navegação no Site de Tendências pressupõe a concordância do Usuário a este Termo de
Uso e à Política de Privacidade de Dados ali estabelecida.

6.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a.

O acesso ao Site de Tendências ou a sua navegação implica no aceite pleno destes Termos de
Uso. Recomenda-se não navegar pelo Site de Tendências em caso de discordância ou
desconforto com as condições aqui previstas.

b.

Tendências não garante que o Site ou as informações ali contidas sejam disponibilizadas
de forma ininterrupta ou permanente, tampouco que eventuais defeitos do Site de
Tendências sejam corrigidos.

c.

Este Termo de Uso é regulamentado pela legislação brasileira.
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