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Termos e Condições de Uso do Site da Essentra 

Esta página define os termos e condições que regulam o acesso e utilização do site 

“www.essentracomponents.com.br” e de qualquer outro site operado pela ESSENTRA 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., sociedade de responsabilidade limitada, sediada no município 

de Jaguariúna, Estado de São Paulo, na Praça Emílio Marconato, nº 1000, Centro Comercial, Sala 7 

Núcleo Residencial doutor João Aldo Nassif, CEP 13.916-074 e inscrita sob o CNPJ nº 

56.993.074/0001-20 (“Essentra” ou “Nós”) (aqui designados, simplesmente, “Site”), por seus 

usuários (“Usuário” ou “você”) (“Termos”). 

Os Termos podem ser atualizados a qualquer momento mediante simples disponibilização de nova 

versão no Site ou mediante envio de notificação prévia a você. Podemos encerrar, alterar, suspender 

ou descontinuar qualquer elemento ou funcionalidade do Site a qualquer momento. 

Leia cuidadosamente estes Termos, uma vez que contêm informações importantes 

sobre os seus direitos e obrigações relacionados ao uso de nosso Site. Ao acessar ou 

utilizar o Site, você aceita e consente com estes Termos. 

Ao aceitar eletronicamente estes Termos, por meio do clique no botão “Aceito os Termos 

de Uso” da página de cadastro complementar a esta, o Usuário está automaticamente 

aderindo e concordando em se submeter integralmente a seus termos e condições e de 

qualquer de suas alterações futuras, além de aceitar as disposições das políticas do site, 

de forma livre e de espontânea vontade. DESSE MODO, CASO HAJA ALGUMA 

DISCORDÂNCIA POR PARTE DO USUÁRIO, RECOMENDA-SE A NÃO UTILIZAÇÃO DO 

SITE. 

1. USUÁRIO 

1.1. A utilização do Site atribui automaticamente a condição de Usuário e implica a 

aceitação, plena e sem reservas, de todas as disposições incluídas nestes Termos, na versão 

vigente no momento de acesso ao Site.  

1.2. Somente poderá usar o Site o Usuário pessoa física maior de 18 (dezoito) anos, ou, 

caso seja menor de 18 (dezoito) anos, que possua expressa anuência de seus pais ou 

representantes legais, residente e domiciliado no Brasil ou Exterior, que possua plena 

capacidade civil, conforme art. 5º da Lei nº 10.406/02, ou pessoa jurídica em plena 

capacidade de suas atividades. 

2. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

2.1. A marca “Essentra” é uma marca registrada da Essentra no Brasil e em outros países. 

Outras marcas, nomes comerciais, logotipos, URLs, nomes de domínio, direitos autorais e 

todos os outros direitos de propriedade intelectual sobre o Conteúdo deste Site são de nossa 

propriedade ou são incluídos com a permissão do proprietário desses direitos. Reservamo-

nos todos os direitos que nos pertencem, sendo expressamente vedada a reprodução de tal 

conteúdo sem a permissão expressa e por escrito da Essentra. 

2.1.1. Para fins da Cláusula acima, “Conteúdo” significa todas as informações 

deste Site, incluindo todos os textos, gráficos, aplicativos de software, arquivos de 

vídeo e áudio e fotografias, e todos os direitos das páginas e das telas que exibem 
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tais páginas são de propriedade da Essentra, das suas subsidiárias ou entidades 

coligadas ou licenciadoras, e são protegidos por leis de direitos autorais.  

2.2. Você não poderá alterar, reproduzir, copiar, distribuir, transmitir, exibir, publicar, vender, 

licenciar, republicar, retransmitir, redistribuir, modificar, publicar, fazer engenharia reversa ou 

criar obras derivadas a partir de todo o Conteúdo e do site, ou de qualquer parte dele, ou 

usar o site para fins comerciais sem o nosso prévio consentimento por escrito. Além disso, é 

vedado: (i) interferir ou tentar interferir, eletrônica ou manualmente, nas operações e 

funcionalidades do Site, inclusive por meio do carregamento de arquivos contendo 

informações corrompidas ou vírus, ou por quaisquer outros meios; (ii) obter ou tentar obter 

acesso não autorizado, por quaisquer meios, à rede particular da Essentra; e (iii) remover 

ou alterar quaisquer avisos de direito de propriedade intelectual ou quaisquer formas de 

identificação de titularidade que constem no Site. 

2.3. Você não tem permissão para usar as informações ou outro conteúdo deste Site que 

não seja para a sua finalidade de fornecer informações, históricas ou gerais, sobre nós e 

nossos produtos. 

3. CONDIÇÕES DE USO 

3.1. O público em geral poderá navegar no Site sem necessidade de qualquer cadastro e 

envio de dados pessoais. No entanto, para solicitar o envio de catálogo e amostras grátis, é 

necessário efetuar cadastro prévio, fornecendo alguns dados pessoais e informações de 

contato necessários para garantir o envio correto de tais informações e documentos, como e-

mail, nome completo ou nome da empresa, endereço completo com indicação do CEP, número 

de CPF ou CNPJ e telefone.   

3.2. Ao solicitar o envio de catálogo e amostra grátis e efetuar o cadastro, você estará de 

acordo em receber informações comerciais por parte da Essentra. Caso você não tenha 

interesse em receber tais informações, deverá manifestar o seu desinteresse entrando em 

contato com a Essentra por um dos canais de contato informados ao final desses Termos. O 

mesmo se aplica a eventual pedido de exclusão de seus dados pessoais. 

3.3. Do mesmo modo, o contato telefônico ou o envio de mensagem à Essentra nos 

endereços constantes da seção “Fale Conosco” pelo público em geral do Site poderá acarretar 

na coleta de dados pessoais eventualmente necessários para avaliação, identificação, 

entendimento e resposta de eventuais comunicações, sendo certo que o Usuário, ao aceitar 

os Termos, desde já consente com a sua coleta e tratamento. 

3.4. Ao fornecer dados pessoais, o Usuário declara que está fornecendo informações 

verdadeiras, certas, exatas, atuais e completas (“Dados do Usuário”), que serão 

processadas e armazenadas em conformidade com a Política de Privacidade, em servidores 

da Essentra ou em servidores de terceiros contratados pela Essentra, os quais possuem o 

devido sistema de segurança da informação, conforme exigido pela legislação aplicável. 

3.5. O Usuário responsabiliza-se exclusivamente por quaisquer declarações falsas, 

incompletas ou incorretas que preste e pelos prejuízos que estas possam provocar à Essentra 

ou a terceiros, com a informação ou Dados Pessoais que fornecer. 

3.6. Você reconhece que somente poderá usar o Site para fins lícitos. Você não deve usar 

o Site de qualquer maneira que viole alguma lei ou regulamento local, nacional ou 

http://www.essentracomponents.com.br/
mailto:vendasbrasil@essentra.com


 

ESSENTRA COMPONENTS BRASIL 
www.essentracomponents.com.br 

vendasbrasil@essentra.com | (19)3847-8888 
 

internacional, ou que, de alguma maneira, seja ilegal ou fraudulenta, contrária aos bons 

costumes. 

3.7. Você não deve fazer mau uso do Site introduzindo vírus ou outro conteúdo prejudicial, 

malicioso ou tecnologicamente prejudicial de maneira consciente. Você não deve tentar obter 

acesso não autorizado ao nosso Site, ao servidor em que nosso Site está armazenado ou a 

qualquer servidor ou banco de dados conectado ao nosso Site. 

3.8. Você não pode incluir um link para o Site, ou exibir o conteúdo do nosso Site, em uma 

janela ou cercado por material não originado por nós sem o nosso consentimento prévio por 

escrito da Essentra. 

3.9. Você concorda, durante o uso do Site, em não enviar qualquer conteúdo 

desrespeitoso; contrário à ordem pública, a lei e a moralidade; erótico ou pornográfico; de 

caráter difamatório, racista, xenófobo, homofóbico ou que contenha qualquer tipo de 

preconceito, ou atentando contra a honra ou a reputação alheia; bem como em não transmitir 

arquivos que contenham vírus ou outras características destrutivas  ou que possam, de 

qualquer forma, danificar, inutilizar, sobrecarregar ou deteriorar o Site que possam afetar 

adversamente a operação do Site ou de suas funcionalidades. 

4. CONTAS DOS USUÁRIOS 

4.1. As contas dos Usuários serão individuais e pessoais, não podendo ser utilizadas ou 

transferidas a terceiros. 

4.2. Os Usuários são responsáveis pelo sigilo de sua senha e dos demais Dados Pessoais 

de sua conta ou de qualquer forma fornecidos à Essentra, não sendo permitida a sua 

transmissão a terceiros. Caso o Usuário tenha conhecimento de terceiros se apoderaram de 

sua senha ou estejam utilizando os seus dados de acesso, o Usuário deverá imediatamente 

informar à Essentra, para que esta averigue a situação e tome as providencias cabíveis. 

4.3. Se, após efetuada o cadastro, o Usuário necessitar alterar ou corrigir os dados 

cadastrados, basta clicar em “Sua Conta”, acessar e realizar as modificações necessárias. 

5. INFORMAÇÕES, DISPONIBILIDADE E USO 

5.1. Nosso objetivo é garantir que o material do Site seja preciso e completo. Entretanto, 

todo o material do Site é fornecido apenas para fins informativos e aconselhamos você a 

verificar a precisão de qualquer informação antes de confiar nela. Não temos e não 

pretendemos ter nenhuma obrigação, cabendo à Essentra, a seu exclusivo critério, efetuar as 

atualizações necessárias para atualizar ou corrigir quaisquer informações no Site. 

5.2. O Site poderá, a qualquer momento, ter seu conteúdo alterado, suspenso ou 

descontinuado. Além disso, o Site também poderá estar suscetível a erros, interrupções e 

atrasos a qualquer momento. Este Site é fornecido "como está" e sem quaisquer garantias 

de qualquer tipo. Não aceitamos nenhuma responsabilidade sobre inexatidão ou omissão de 

informações, interrupção na disponibilidade ou danos ao seu computador ou qualquer perda 

de dados resultante do download de qualquer material deste site. Não aceitamos nenhuma 

responsabilidade por qualquer perda indireta ou consequente, perda de lucros, ou quaisquer 

danos especiais decorrentes de ou em conexão com o uso deste site. 
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5.3. Não podemos garantir, mas tomamos providências para garantir que o site esteja livre 

de vírus, worms, cavalos de Troia ou qualquer outro conteúdo prejudicial e que o uso do Site 

não causará danos ao seu computador. Você deve se certificar de que possui o equipamento 

adequado, assim como software de proteção e antivírus instalado, antes de usar o Site. 

5.4. O acesso ao Site e às informações nele contidas não constitui uma oferta para adquirir 

quaisquer de nossos produtos ou serviços, tampouco convite para apoiar, adquirir ou se 

desfazer de quaisquer ações ou outros valores mobiliários da Essentra ou de qualquer 

empresa do grupo da Essentra. O desempenho passado não garante o desempenho futuro e 

pessoas que consideram estas questões devem recorrer a um consultor financeiro 

independente ou a outras fontes apropriadas para aconselhamento. 

6. LINKS PARA SITES DE TERCEIROS 

6.1. Para sua conveniência, a Essentra pode disponibilizar links para sites de terceiros ou 

permitir que terceiros tenham links para o Site. Uma vez que tais sites não são controlados 

por nós, não podemos garantir a qualidade, a precisão, a prontidão ou a segurança desses 

sites.  

6.2. UM LINK LEVANDO A OUTRO SITE OU VINDO DE OUTRO SITE NÃO 

SIGNIFICA QUE HAJA CONEXÃO ENTRE A ESSENTRA E O TERCEIRO 

PROPRIETÁRIO DE TAL SITE, NEM QUE HAJA ENDOSSO DO SITE DE TERCEIRO OU 

DE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO DESCRITO OU VENDIDO PELO MESMO 

PELA ESSENTRA. 

6.3. O ACESSO E USO DE QUALQUER OUTRO SITE DE TERCEIROS POR MEIO DE 

LINKS LEVANDO A TAL SITE DE TERCEIROS OU PROVENIENTES DE TAL SITE DE 

TERCEIROS SERÁ FEITO POR SUA CONTA E RISCO, MOTIVO PELO QUAL 

RECOMENDAMOS FORTEMENTE QUE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, BEM 

COMO A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DESSES SITES SEJAM LIDAS. PODEMOS 

DESABILITAR UM LINK A QUALQUER MOMENTO E REMOVEREMOS QUALQUER 

LINK DESTE SITE MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO SITE DE 

TERCEIRO.  

6.4. VOCÊ RECONHECE QUE TERMOS DE USO E POLÍTICAS DE PRIVACIDADE 

DIFERENTES PODERÃO SER APLICÁVEIS AO USO DOS SITES DE TERCEIROS. A 

ESSENTRA NÃO GARANTE ESSES SERVIÇOS E CONTEÚDO DE TERCEIROS E A 

ESSENTRA NÃO SERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEL POR NENHUM 

PRODUTO OU SERVIÇO DESSES TERCEIROS. 

7. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

7.1. 7.1. NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR (I) QUALQUER PERDA OU DANO 

ECONÔMICO (INCLUINDO A PERDA DE LUCROS, RECEITAS, NEGÓCIOS, 

CONTRATOS, FUNDOS OU OUTRA PERDA FINANCEIRA), (II) QUALQUER PERDA 

OU DANO, DIRETO OU INDIRETO, CAUSADO POR OU EM CONEXÃO COM O SITE 

OU (III) QUALQUER PERDA OU DANO CAUSADO POR ATIVIDADES DE TERCEIROS 

CUJOS SITES TENHAM SIDO ACESSADOS ATRAVÉS DE UM LINK EM NOSSO SITE. 

7.2. Pedimos que observe que nenhuma das informações contidas neste Site deverá ser 

interpretada como uma oferta de venda ou solicitação de compra de nenhum de nossos 
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produtos ou serviços. As informações sobre nossos produtos ou serviços são fornecidas 

apenas para que possa conhecer quais produtos as empresas Essentra normalmente 

oferecem. Podemos realizar melhorias e/ou alterações em nossos produtos, serviços e/ou 

programas descritos neste Site a qualquer momento, sem notificação prévia. 

7.3. O Site não garante que haja ou que não haja cobertura para qualquer dano ou sinistro 

específicos, ou para qualquer tipo de dano ou sinistro, em qualquer uma dessas políticas. A 

existência de cobertura para qualquer dano ou sinistro específicos nos termos de qualquer 

uma dessas políticas depende dos fatos e circunstâncias envolvidos em tal dano ou sinistro, 

assim como no texto de todas as políticas aplicáveis. 

7.4. É do conhecimento do Usuário que a utilização do Site poderá não ser 100% (cem 

por cento) segura, existindo a possibilidade de as informações enviadas/recebidas serem 

interceptadas por partes não autorizadas, mesmo que a Essentra utilize os mais altos padrões 

de segurança da informação, não sendo a Essentra responsável por falhas na segurança das 

comunicações que excedam aos padrões esperados e exigidos pelas leis aplicáveis e não 

assumindo qualquer responsabilidade pelo uso indevido da sua informação por terceiros 

nessas condições. 

7.5. Os produtos e serviços estão disponíveis apenas no Brasil, exceto quando especificado 

de outro modo. Informações disponibilizadas no Site podem incluir referências a produtos ou 

serviços não oferecidos em seu estado ou país, ou não disponíveis para compra pela internet 

em seu estado ou país. 

7.6. Pode haver restrições ou proibições aplicáveis em determinadas jurisdições sobre a 

compra, revenda ou distribuição de nossos produtos ou serviços. Não é possível verificar as 

leis de todas as jurisdições em que nossos clientes estão baseados e não aceitamos nenhuma 

responsabilidade por quaisquer perdas sofridas ou responsabilidades adquiridas por nossos 

clientes (ou seus clientes) em relação à compra, ao recebimento ou ao uso de nossos produtos 

e serviços. Aconselhamos você a verificar as leis vigentes na sua jurisdição. 

7.7. EM NENHUM CASO AS EMPRESAS DO GRUPO DA ESSENTRA (OU SEUS 

DIRETORES, CONSELHEIROS E AFILIADOS) SERÃO RESPONSÁVEIS POR 

QUAISQUER DANOS DIRETOS OU INDIRETOS DECORRENTES OU DE QUALQUER 

FORMA RELACIONADOS AO ACESSO OU USO DO SITE POR QUALQUER USUÁRIO. 

8. GERAL 

8.1. Se, a qualquer momento, não exigirmos que você cumpra alguma parte destes 

Termos, isso não nos impedirá de exigir que você a cumpra no futuro. 

8.2. Se qualquer parte destes Termos for vetada ou considerada sem efeito por algum 

tribunal ou outro órgão competente, o restante destes Termos de Uso não deverá ser afetado. 

8.3. Podemos atribuir, transferir ou subcontratar qualquer um dos nossos direitos ou 

obrigações sob estes termos a qualquer terceiro. Você poderá atribuir ou subcontratar 

qualquer um dos seus direitos ou obrigações sob os termos a um terceiro apenas com o nosso 

consentimento por escrito. 

8.4. A versão original, legalmente vinculativa destes Termos está escrita em português e, 

eventualmente, pode ser traduzida em outras línguas por cortesia aos Usuários que não falam 
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português. Se houver discrepâncias entre a versão em português e a versão traduzida, a 

versão em português sobrepõe-se à versão traduzida. 

8.5. Estes Termos serão regidos de acordo com as leis de República Federativa do Brasil. 

Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas 

quaisquer dúvidas e para a propositura de quaisquer ações oriundas destes Termos, 

renunciando as Partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

9. USUÁRIOS INTERNACIONAIS  

9.1. Este Site é controlado e operado pela Essentra. Não garantimos que os materiais 

deste Site sejam adequados ou que estejam disponíveis para uso em outros locais fora do 

Brasil, ou que o acesso a tal conteúdo seja legal em todos os territórios. 

9.2. Caso acesse o Site de locais fora do Brasil, você será responsável pelo cumprimento 

de todas as leis locais. 

 

SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA OU COMENTÁRIO SOBRE ESTES TERMOS DE USO OU 

SOBRE NOSSO SITE, ENTRE EM CONTATO CONOSCO. ENVIE O SEU E-MAIL PARA 

VENDASBRASIL@ESSENTRA.COM  OU ENTRE EM CONTATO VIA TELEFONE: +55 (19) 

3847-8888 
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