
 
 

Termos de uso 

 

Por favor, leia os Termos de Serviço com atenção. 

Ao acessar este site, você aceita todos os termos e condições deste Termo de Serviço. 

Bracell oferece este site, incluindo toda a informação, software, produtos e serviços disponíveis 

neste site ou ofertado como parte ou em conjunto com o mesmo, para que você, usuário, 

condicionado à sua aceitação de todos os termos, condições, políticas e avisos aqui declarados. 

Bracell reserva o direito de fazer alterações destes termos e condições imediatamente ao publicar 

as devidas mudanças neste documento. O seu uso contínuo deste site constitui que aceitou todos 

os termos, condições e avisos, além de todas as modificações feitas pela Bracell. 

Os termos “Bracell.com” ou “nós” se referem aos proprietários do site. O termo “você” se refere ao 

usuário ou visitante do presente website. O uso deste site está sujeito aos seguintes Termos de 

Serviço: use este site por sua conta e risco. Este site é fornecido a você "como está", sem garantia 

de qualquer tipo, seja expressa ou implícita. Nem a Bracell nem seus funcionários, agentes, 

provedores de informações terceirizados, comerciantes, licenciantes ou semelhantes garantem que 

o site ou sua operação será preciso, confiável, ininterrupta ou livre de erros. Nenhum agente ou 

representante tem autoridade para criar qualquer garantia a respeito do site em nome da Bracell. 

A Bracell se reserva do direito de mudar ou descontinuar a qualquer instante qualquer aspecto ou 

recurso do site. 

 

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE  

Os conteúdos das páginas deste site são para a sua informação e uso. Está sujeito a mudança sem 

aviso prévio. Nem nós nem terceiros fornecemos qualquer garantia quanto à precisão, 

pontualidade, desempenho, integralidade ou adequação das informações e materiais encontrados 

ou oferecidos neste site para qualquer finalidade específica. O seu conhecimento de que tanto as 

informações e os materiais podem conter incongruências e erros, nós expressamente excluímos a 

responsabilidade por conta dessas incongruências e erros em toda a extensão permitida por lei. 

 

INDENIZAÇÃO  

O uso de qualquer informação ou material deste site está inteiramente sob sua própria conta e risco, 

de modo que não nos responsabilizamos por isso. Asseguramos que qualquer produto, serviço ou 

informação disponíveis são licenciadas por nós. Esse material inclui, mas não se limita a somente 

isso, o design, o layout, aparência e os gráficos presentes. A reprodução é proibida a não ser que 

tenha sido autorizada e preserve os devidos direitos de cópia. O uso não autorizado de conteúdo 

presente neste site pode dar origem a um pedido de indenização e/ou ser um crime. De tempos em 

tempos, este site pode incluir links de outros websites. Esses links são providenciados para a sua 

conveniência a fim de fornecer maiores informações, mas isso não significa que aprovamos o site(s). 

Nós não temos responsabilidade pelo conteúdo de links externos.  



 
 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Marcas registradas  

Todas as marcas registradas e logos, registrados ou não, que aparecem neste site pertencem a nós. 

Qualquer uso deve conter nossa aprovação explicitamente escrita.  

Direitos autorais 

Com exceção do material de domínio público de acordo com as leis de direitos autorais dos Estados 

Unidos, todo o material contido neste site (incluindo todo o software, código HTML, Java applets e 

outros códigos) está protegido pelas leis internacionais de direitos autorais. Exceto quando caso 

contrário expressamente previsto nestes termos e condições, você não poderá copiar, distribuir, 

transmitir, exibir, executar, reproduzir, publicar, licenciar, modificar, reescrever, criar trabalhos 

derivados, transferir ou vender qualquer material contido no site sem o consentimento prévio do 

proprietário dos direitos autorais. 

Essa política foi editada pela última vez em 27 de abril de 2019. 

 

Políticas de Privacidade  

Por favor, leia atentamente as Políticas de Privacidade. Ao acessar este site você aceita todos os 

termos e condições de Políticas de Privacidade. Nós requeremos o seu consentimento para o uso e 

divulgação de seus dados pessoais. Ao submeter seus dados pessoais para nós em nosso site, você 

aceita nos dar o consentimento para usar e divulgar os seus dados pessoais de acordo com essa 

política. Se você não concorda com os termos e condições dessa Política de Privacidade, você deve 

imediatamente cessar o uso e o acesso a este site e a qualquer conteúdo, serviços ou produtos 

contidos ou disponíveis neste site para os quais você precisa fornecer informações pessoais em 

formação. 

 

Termos & Condições  

1. Âmbito desta Política 

Esta Política de Privacidade cobre a coleta, uso e divulgação de informações pessoais coletadas 

através ou em conexão com o site da Bracell, incluindo todas as páginas relacionadas ao site, mas 

excluindo quaisquer links para sites de terceiros (o "Site"). 

2. Coleta e uso de informação pessoal  

Com exceção do que está previsto nas Políticas de Privacidade, nós divulgaremos qualquer 

informação pessoal identificável sem a sua permissão, a não ser que seja legal (por exemplo, se for 

requerido por conta de um processo legal ou com o propósito de prevenção de fraude ou outros 

crimes) ou se acreditarmos que tal ação é necessária para proteger e/ou defender nossos direitos 

ou segurança pessoal e os de nossos usuários/clientes etc. Nós coletamos e usamos a sua 



 
 
informação pessoal (incluindo nomes, endereços, números de telefone e endereços de e-mail) com 

o objetivo de:  

• Responder a consultas ou solicitações enviadas por você; 

• Administrar ou executar nossas obrigações em relação a qualquer contrato que você tenha 

conosco; 

• Para melhorar o site (nos esforçamos continuamente para melhorar as ofertas do site com base 

em qualquer informação ou feedback recebido de você); 

• Manutenção de registros internos; 

• informá-lo de quaisquer novidades, eventos, serviços e possíveis oportunidades de emprego. 

 

Se você desejar que não façamos o uso de suas informações pessoais com esses propósitos, você 

pode nos avisar quando submeter suas informações pessoais ou em qualquer momento depois (veja 

nossos contatos abaixo).  Sobre receber o seu aviso sobre desejar que suas informações não sejam 

utilizadas com esses propósitos, nós vamos deixar de usar dessa forma ou vamos descontinuar o 

uso imediato, de acordo com o caso.  Bracell controla as informações pessoais coletada através do 

site. Podemos usar terceiros para o cumprimento de nossas obrigações e, se for o caso, exigiremos 

que eles cumpram os requisitos desta Política. 

 

3. Manter a precisão de nossos registros 

Nosso objetivo é manter nossas informações sobre você tão precisas quanto possível. Por favor, nos 

contate e nos notifique em caso de qualquer alteração nas suas informações pessoais que nos foram 

fornecidas. 

 

4. Segurança dos seus dados pessoais 

Bracell implementou políticas, procedimentos e tecnologia para proteger a sua privacidade de 

acesso não autorizado ou uso impróprio. Isso será atualizado assim que novas tecnologias se 

tornarem disponíveis e apropriadas para tal.  

 

5. Retenção 

Bracell mantém e executa a retenção de políticas e gravações que contém dados pessoais por 

quanto tempo for necessário o preenchimento do propósito pelo qual essas informações foram 

coletadas, exigido pela lei de proteção de dados do país em que tais dados pessoais são coletados. 

 

6. Informações pessoais enviadas para sites de terceiros 



 
 
Por favor, note que uma vez que você deixa o site Bracell, mesmo usando um link para ou deste site, 

esta política não se aplica mais e a Bracell não pode ser responsável pelas políticas e práticas de 

privacidade de outros websites. Nós recomendamos que você cheque as políticas de cada site que 

visita ou contate o proprietário ou operador caso seja necessário. 

 

7. Coleta e uso de informações não-pessoais 

Nós podemos também coletar e usar informações não pessoais fornecidas neste site, como a coleta 

automática de informação sobre o tipo de navegador de internet que você usa ou o site que te levou 

até o nosso, e informações agregadas com base nos dados que você enviou ao site (como idade, 

sexo e residência) dos quais você não pode ser identificado, para fins de assistência na prestação de 

um serviço eficaz neste site. Podemos de tempos em tempos fornecer a terceiros esses dados não 

pessoais ou agregados para usos relacionados a este site. 

 

8. Cookies 

Um cookie é um pequeno arquivo que é enviado para o seu computador quando visita um site. 

Quando você visita o site novamente, o cookie permite que o site reconheça o seu navegador de 

internet. Cookies podem armazenar preferências de usuários e outras informações. Você pode 

resetar o seu navegador para recusar todos os cookies ou indicar quando um cookie está sendo 

enviado. Nós mantemos um cookie no seu computador quando você visita o nosso website. Nós 

estamos habilitados a ler esses cookies com a finalidade de informações quando você visita 

novamente o nosso site.  

O tipo de informação coletado do cookie é específico para o computador usado no momento de 

acesso do site e isso inclui o endereço de IP, as informações e o momento em que a visita foi feita, 

quais partes do site foram visitadas e se as páginas da web solicitadas foram entregues com sucesso. 

Essa informação é anônima; isso representa o computador e não a pessoa. O cookie não nos dá 

acesso ao seu computador ou a informações sobre você, a não ser os dados que você escolheu 

compartilhar conosco.  

A informação do cookie pode ser usada pela Bracell para melhorar nosso entendimento sobre o uso 

do site e também a operação e funcionalidade do mesmo. Você pode escolher aceitar ou recusar os 

cookies. A maioria dos navegadores de internet automaticamente aceitam cookies, mas você pode 

manualmente modificar o seu para recusar caso assim deseje.  

 

9. Mudanças nas Políticas de Privacidade  

Essas Políticas de Privacidade podem mudar de tempo em tempo e se essas modificações tiverem 

um impacto substancial na coleta, uso e divulgação das suas informações pessoas, a Bracell irá 

publicar essas mudanças nesta página para que as alterações sejam percebidas. Por favor, cheque 

as Políticas de Privacidade com regularidade. 

 



 
 
10. Nos contate  

Se você tem comentários ou questões sobre as Políticas de Privacidade, você pode nos contactar 

através do nosso endereço de e-mail: faleconosco@bracell.com  

 

Essa Política de Privacidade foi atualizada em 27 de abril de 2019. 
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