Sobre o website Mundo Corporativo
Termos de uso
O website www.deloitte.com é composto por vários websites
globais, nacionais, regionais ou de práticas específicas. Cada
website é localizado no canto superior direito da página do site
que você navega.
Os Termos de Uso aplicam-se aos websites globais, nacionais,
regionais ou de práticas específicas que você navega dentro do
website www.deloitte.com antes de clicar nestes Termos de Uso.
Cada website é designado nos Termos de Uso como "este
Website".
Ao navegar neste site, você concorda com os Termos de Uso. Caso
não concorde, você não terá permissão para usá-lo e deve finalizar
imediatamente sua utilização.
A "Rede Deloitte" refere-se à Deloitte Touche Tohmatsu Limited
("DTTL"), as firmas-membro da DTTL e suas entidades
relacionadas. Cada website global, nacional, regional ou de práticas
específicas dentro do site deloitte.com (conforme designado no
canto superior direito da página) é fornecido por uma entidade
individual da Rede Deloitte.
Deloitte Brasil, a firma-membro da DTTL no Brasil, é a entidade da
Rede Deloitte que oferece este site e é referenciada nestes Termos
de Uso como "nós" ou "nosso". Embora partes destes Termos de
Uso podem fazer referência a outras entidades da Rede Deloitte,
estes Termos de Uso são apenas entre nós e vocês, e não com
qualquer outra entidade.

Utilização do conteúdo; Restrições; Declaração de
Privacidade; e Proteção de Dados Pessoais
A não ser que seja indicado nos conteúdos relevantes, e com a
condição de que você cumpra todas as suas obrigações deste
Termo de Uso, você está autorizado a ver, copiar, imprimir e
distribuir (mas não modificar) o conteúdo deste site, desde que (i)
tal uso seja para fins informativos e não comerciais, e (ii) qualquer
cópia do conteúdo que você fizer deve incluir o aviso de direitos
autorais ou outra atribuição associada ao conteúdo.

Você não está autorizado a copiar ou usar qualquer software,
processos proprietários e tecnologia incorporada ou descrita neste
site. Você cumprirá com todas as leis aplicáveis no acesso e
utilização deste site.
Você reconhece que nós podemos usar seus dados pessoais de
acordo com a nossa Política de Privacidade e Aviso de Cookie, que
são aqui incorporados por esta referência. Você concorda com os
termos de nossa Declaração de Privacidade, incluindo as
obrigações impostas a você.
Você está ciente de que utilizamos seus dados pessoais de modo
responsável ético, de acordo com nossos princípios e valores e,
especialmente, de acordo com as regras da Lei nº 13.709/2018 –
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e demais
legislações aplicáveis.
Os tratamentos aplicados aos seus dados pessoais seguem
medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger
seus dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
Para maiores esclarecimentos, consulte nossa Política de
Privacidade, parte integrante destes Termos de Uso.

Direitos de Propriedade Intelectual; Não utilização de nomes
ou logotipos Deloitte
A não ser que seja indicado, o conteúdo deste site é fornecido por
nós ou outra entidade da Rede Deloitte.
Este site e seus conteúdos são protegidos por direitos autorais,
marcas registradas e outras leis dos Estados Unidos e/ou outros
países. Nós e nossos licenciadores reservamos todos os direitos
não concedidos expressamente nestes Termos de Uso.
"Deloitte", "Touche", "Tohmatsu", "Deloitte Touche Tohmatsu",
"Deloitte & Touche", o logotipo da Deloitte, variantes do idioma
local da marca registrada e certos nomes de produtos que
aparecem neste site (coletivamente, as “Marcas Deloitte”), são
marcas comerciais ou marcas registradas de entidades da Rede
Deloitte. Exceto quando expressamente previsto nestes Termos de
Uso, você não deve usar as Marcas Deloitte de forma isolada ou
em combinação com outras palavras ou elementos de design,
incluindo releases para imprensa, publicidade ou outros materiais
promocionais, de marketing e mídia, seja por escrito, eletrônico,
visual ou qualquer outra forma.
As referências as outras marcas comerciais neste site são apenas
para fins de identificação e não indicam que essas partes
aprovaram este site ou qualquer um dos seus conteúdos. Estes

Termos de Uso não lhe concedem o direito de usar as marcas
registradas de outras partes.

Disclaimers e Limitações de responsabilidade
Este site (incluindo, sem limitação, qualquer conteúdo ou outra
parte dele) contém informações gerais apenas, e não podemos,
por meio deste site, fornecer serviços ou aconselhamentos
profissionais. Antes de tomar qualquer decisão ou tomar qualquer
ação que possa afetar suas finanças ou negócios, você deve
consultar um consultor profissional qualificado.
Este website é elaborado como está. Não fornecemos
representações ou garantias, expressas ou implícitas. Sem
limitação ao citado anteriormente. Nós não garantimos que este
site será seguro, sem erros, livre de vírus ou de código malicioso,
ou que vá atender qualquer critério particular de desempenho ou
qualidade. Nós negamos expressamente todas as garantias
implícitas, incluindo, sem limitação, garantias de comercialização,
título, adequação a um determinado fim, não-violação,
compatibilidade, segurança e precisão.
O uso deste site é de sua própria conta e risco e você assume total
responsabilidade e risco sobre eventuais perdas resultantes de sua
utilização, incluindo, sem limitação, as perdas relacionadas a
serviços ou dados. Nós não seremos responsáveis por quaisquer
danos diretos, indiretos, especiais, incidental, punitivos, ou
quaisquer outros danos, seja em uma ação de contrato, estatuto,
delito (incluindo, sem limitação, negligência), ou outro, relativo ou
decorrentes do uso deste site, mesmo se soubéssemos, ou se
devêssemos saber, da possibilidade de tais danos.
Certos links neste site podem levar a recursos ou ferramentas
mantidos por terceiros, sobre os quais não temos controle,
incluindo, sem limitação, aqueles mantidos por outras entidades
dentro da rede Deloitte ou pessoa individual de tais entidades.
Sem limitação ao citado anteriormente, não fornecemos
representações ou garantias, expressas ou implícitas relacionadas
a tais websites, aos recursos, ferramentas e links para estes sites.
Recursos, ferramentas e conteúdos não devem ser considerados
como um endosso de nossa parte.
Os disclaimers e as limitações de responsabilidade acima devem
ser aplicáveis não apenas a nós, mas também a cada entidade
dentro da rede Deloitte, assim como seus respectivos profissionais.
Os disclaimers e as limitações de responsabilidade acima devem
ser aplicáveis na medida máxima permitida por lei, tanto em um
contrato, estatuto, delito (incluindo, sem limitações, negligência)
ou de outra forma.

Termos adicionais
Se qualquer parte destes Termos de Uso é inválida ou inexequível
em qualquer jurisdição, então (i) naquela jurisdição deve ser reinterpretado para o efeito máximo permitido por lei, a fim de
efetivar o seu significado mais próximo possível do original, e o
restante destes Termos de Uso deve permanecer pleno vigor e
efeito, e (ii) em qualquer outra jurisdição, todos estes Termos de
Uso devem permanecer em pleno vigor e efeito.
Nós podemos revisar estes Termos de Uso a qualquer momento, a
nosso único critério, publicando os Termos revisados no link
Termos de Uso (ou seja, esta página que você está visualizando no
momento) ou qualquer outra parte deste site. Tais revisões devem
ser efetivas no momento de sua postagem, a menos que seja
definido de forma diferente por nós. É de sua responsabilidade
estar ciente de tais Termos de Uso revisados, verificando esta
página. O contínuo uso deste site, seguindo as alterações destes
Termos de Uso constitui a sua aceitação dos Termos de Uso
revisados.

A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmasmembro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte
Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não
podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada empresa membro da DTTL e cada entidade relacionada são
responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor,
consulte www.deloitte.com/about para saber mais.
A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e
serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidades relacionadas, presente em mais de 150 países e
territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune
Global 500®. Saiba como os cerca de 335 mil profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em
www.deloitte.com.
Esta comunicação contém apenas informações gerais e nenhuma das empresas Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”),
sua rede global de firmas-membro ou suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”) está, por meio
desta comunicação, prestando consultoria ou serviços profissionais. Antes de tomar qualquer decisão ou medidas que
possam afetar suas finanças ou sua empresa, você deve procurar um consultor profissional qualificado.
Nenhuma representação, garantia ou compromisso (expresso ou implícito) é dado quanto à precisão ou integridade das
informações contidas nesta comunicação e nenhuma das empresas DTTL, suas firmas-membro, entidades relacionadas,
profissionais ou agentes devem ser responsabilizados por qualquer perda ou dano que ocorra direta ou indiretamente em
conexão com qualquer pessoa que confie nesta comunicação. A DTTL, cada uma de suas firmas-membro e suas entidades
relacionadas são legalmente separadas e independentes.
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