Termos e condições de uso
A PROSPECTIVA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no
CNPJ sob o n° 04.156.392/0001-33, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201,
Bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP, CEP 05.426-100 (doravante, em conjunto
com suas afiliadas e subsidiárias, denominada “Prospectiva”) estabelece estes Termos
e Condições de Uso (“Termos”) do seu site disponível por meio da URL
www.prospectiva.com (“Site”).
O objetivo destes Termos é disciplinar as regras de acesso e utilização do Site, bem como
esclarecer os direitos, obrigações e responsabilidades de qualquer pessoa que acesse ou
utilize o Site (“Usuário”).
Ao acessar e utilizar o Site, o Usuário declara estar ciente e concorda com todas as
disposições destes Termos, ficando automaticamente vinculado às regras aqui
apresentadas. Caso o Usuário não aceite estes Termos, ele não deverá acessar e
utilizar este Site.
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Por meio do Site, a Prospectiva disponibiliza ao público em geral informações sobre
a empresa, serviços oferecidos, locais de atuação, informações institucionais, bem como
notícias e informações relacionadas ao tema e escopo de atividades da Prospectiva,
notadamente consultoria pública internacional e public affairs.
1.2. As disposições contidas nestes Termos obrigam a Prospectiva bem como os
Usuários, cujo acesso, navegação e utilização do Site implicam necessariamente a
ciência e aceitação aos presentes Termos. Em caso de discordância por parte do Usuário
com as regras e disposições aqui apresentadas, a utilização do Site deverá ser
imediatamente interrompida.
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1.3. Os presentes Termos poderão ser alterados a qualquer momento, a critério exclusivo
da Prospectiva, independentemente de aviso prévio. A última versão destes Termos estará
sempre disponível no endereço: www.prospectiva.com. Fica desde já acordado que tais
alterações serão aplicáveis ao Site desde o momento em que a versão atualizada dos
Termos for disponibilizada no Site.
1.4. O Usuário deverá revisar regularmente estes Termos para garantir que está ciente,
entende e aceita todas as alterações realizadas. A utilização do Site após a publicação das
alterações indicará a aceitação pelo Usuário da versão atualizada dos Termos.
2. UTILIZAÇÃO DO SITE
2.1. O Usuário poderá utilizar o Site apenas para fins informativos e legais, sendo vedada
sua utilização com o intuito de exploração comercial. É permitido o download e
impressão de conteúdo do Site apenas para uso pessoal e desde que todos os direitos de
propriedade intelectual sejam observados.
2.2. É estritamente vedado ao Usuário a utilização do Site e de seu conteúdo para fins
comerciais, o que inclui:
a. copiar, gravar, baixar ou imprimir qualquer conteúdo do Site para posterior

redistribuição, venda ou licenciamento mediante recebimento de valores;
b. incluir qualquer conteúdo do Site em qualquer trabalho ou obra, que será

disponibilizado para venda ou licenciamento, mediante o pagamento de valores;
c. copiar, baixar ou publicar qualquer conteúdo do Site em outro site ou serviço que

incorpore publicidade com tal conteúdo;
d. usar o conteúdo do Site para fins promocionais ou publicitários, seja direto ou

indireto;
e. usar o conteúdo do Site para fins de ganho monetário por meio de venda,

revenda, licença, empréstimo, aluguel, transferência ou qualquer outra forma de
exploração comercial.
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2.3. Adicionalmente, é vedado ao Usuário:
a. criar conteúdo a partir do conteúdo disponibilizado no Site, que não observe as

regras de propriedade intelectual;
b. usar qualquer marca ou logotipo da Prospectiva sem o consentimento prévio por

escrito do Prospectiva;
c. fazer uso indevido do Site introduzindo intencionalmente vírus, trojans, worms,

spyware, adware ou qualquer outro material malicioso, tecnologicamente
prejudicial ou que possa afetar, de qualquer forma, o funcionamento do Site ou
de qualquer software ou hardware de computador relacionado ou conectado a
eles.
2.4. Caso o Usuário utilize qualquer conteúdo do Site em violação a estes Termos, o
direito de utilização do Site cessará imediatamente, devendo o Usuário devolver ou
destruir, a critério da Prospectiva, quaisquer cópias indevidas dos conteúdos sem
prejuízo da responsabilização nas esferas civil e criminal.
2.5. A Prospectiva não garante que o Site estará sempre disponível ou que o acesso será
ininterrupto e livre de erros. A Prospectiva poderá, a seu critério e a qualquer tempo,
realizar manutenções, retirar ou alterar conteúdo, bem como restringir o acesso a todo
ou a qualquer parte do Site.
3. CADASTRO E RECEBIMENTO DE NEWSLETTER
3.1. Para navegação e utilização do Site não é necessário que o Usuário se identifique.
Todavia, caso deseje receber a Newsletter do Site, boletim informativo enviado
periodicamente pela Prospectiva, será necessário que o Usuário forneça seu endereço
de e-mail.
3.2. Ao fornecer seu endereço de e-mail conforme indicado acima, o Usuário consente
expressamente com a coleta de seu e-mail pela Prospectiva com a finalidade específica
de envio de Newsletter. O Usuário concorda, ainda, em receber periodicamente e-mails
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da Prospectiva com novidades e atualizações sobre temas de interesse tratados no Site,
incluindo material publicitário da Prospectiva.
3.3. Caso não deseje mais receber os referidos e-mails informativos, o Usuário poderá, a
qualquer tempo, solicitar o cancelamento do cadastro mediante envio de solicitação
para o e-mail: contato@prospectiva.com
4. COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS
4.1. Com a finalidade de otimizar a experiência de navegação do Usuário, o Site poderá
utilizar "cookies" e outras tecnologias de navegação. Essas tecnologias auxiliam a
reconhecer os visitantes, lembrar suas preferências, bem como mensurar o tráfego de
Usuários no Site. Os cookies permitem, ainda, que as páginas carreguem mais
rapidamente, facilitando a navegação. Ao acessar o Site, o Usuário pode concordar com
o uso dos cookies e outras tecnologias de navegação nos termos desta Cláusula.
4.2. Como ocorre na maioria dos sites, a Prospectiva poderá obter informações de
navegação automaticamente tais como endereço do protocolo de internet (IP) usado
para conectar o seu computador à internet, localização geográfica, tipo de navegador,
data, horário e duração da navegação e logs. Essas informações poderão ser utilizadas
pela Prospectiva para entender e analisar tendências, administrar o Site, avaliar o
comportamento dos Usuários e obter informações geográficas sobre os usuários de
maneira geral. A Prospectiva poderá, ainda, utilizar estas informações para fins de
segurança e melhorias no Site, bem como para serviços de marketing e publicidade.
5. DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE
5.1. Ao utilizar o Site, o Usuário poderá compartilhar com a Prospectiva dados pessoais,
definidos como informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável
(“Dados Pessoais”).
5.2. A Prospectiva compromete-se a manter protegidos e em confidencialidade todos os
Dados Pessoais dos Usuários e garante que tratará tais Dados Pessoais conforme Política
de Privacidade.
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5.3. A utilização do Site pelo Usuário implica o consentimento por parte do Usuário com
a Política de Privacidade.
6. LINKS EXTERNOS
6.1. O Site poderá conter links de acesso para outros sites. Os links são fornecidos para a
conveniência do Usuário e não implica aprovação ou responsabilidade da Prospectiva
quanto ao site externo ou conteúdo de terceiros. O Usuário está ciente que ao ser
direcionado para sites de terceiros estará sujeito aos termos de uso e política de
privacidade específicos de cada site.
7. PROPRIEDADE INTELECTUAL
7.1. Todo o conteúdo disponibilizado no Site, incluindo, mas não se limitando a, textos,
gráficos, scripts, imagens, marcas, logos, ícones, fotografias, conteúdo editorial,
notificações, softwares e qualquer outro material é de propriedade exclusiva da
Prospectiva ou está devidamente licenciado por esta, não podendo ser copiado,
plagiado, reproduzido ou publicado, de forma indevida, em qualquer meio (físico ou
virtual).
7.2. O Usuário poderá utilizar conteúdo disponibilizado no Site, desde que a utilização
do conteúdo não viole nenhuma norma de direito de propriedade intelectual e não tenha
fins comerciais, observado o disposto na Cláusula 2 destes Termos (“Utilização do
Site”).
7.3. É vedado ao Usuário modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, realizar,
reproduzir, publicar, disponibilizar, licenciar ou criar obras derivadas a partir das
informações coletadas no Site, com finalidade comercial, sob pena de violação deste
instrumento e caracterização de infração legal.
7.4. É expressamente proibida a utilização de ferramentas, scripts, softwares, robôs ou
meios que contenham qualquer vírus, worms, malwares, trojans e/ou outros programas
de computador que possam causar danos Site e à Prospectiva.
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7.5. Qualquer solicitação para uso do conteúdo, logotipos marca ou imagens, ou
qualquer outra utilização de propriedade intelectual não autorizada nestes Termos
deverá ser enviada para o e-mail: privacidade@prospectiva.com].
8. RESPONSABILIDADE
8.1. O material disponível no Site é fornecido para fins informativos. A Prospectiva irá se
esforçar para que as informações fornecidas no Site estejam completas, precisas e
atualizadas. No entanto, os conteúdos, sejam estes elaborado pela Prospectiva ou por
um terceiro, são disponibilizados sem quaisquer garantias ou declaração quanto à sua
precisão, integridade ou confiabilidade.
8.2. Como não existem sistemas de segurança infalíveis ou invioláveis, a Prospectiva não
se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda de informação causado por vírus
ou outro material tecnologicamente prejudicial que possa infectar o equipamento do
Usuário durante a utilização do Site, tampouco por danos causados por condutas de
terceiros, bem como nos casos de evento fortuito ou de força maior.
8.3. Nos limites permitidos pela lei, a Prospectiva se exime de qualquer responsabilidade
ou obrigação por qualquer perda ou dano direto ou indireto, incorrido por qualquer
Usuário decorrente da utilização do Site e de seu conteúdo.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A não validade, no todo ou em parte, de qualquer disposição destes Termos não
afetará a validade de qualquer outra disposição deste, ficando a Prospectiva autorizada
a substituir a disposição declarada nula por outra que reflita a sua real intenção quando
da elaboração destes Termos.

9.2 Todas as questões envolvendo a Prospectiva e o Usuário serão regidas pelas leis da
República Federativa do Brasil, sendo eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP como o
único competente para dirimir quaisquer litígios e/ou demandas que venham a envolver
as Partes em relação à utilização do Site.
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9.3. Sugestões, solicitações e reclamações dos Usuários relacionados ao Site ou a
qualquer informação prevista nestes Termos podem encaminhadas para o endereço de
e-mail: privacidade@prospectiva.com.
9.4. A presente versão destes Termos foi atualizada pela última vez em: 20 de maio de
2021.
***
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