
	

	

Abra as portas para se relacionar com outras empresas e estimular a troca de conhecimento, experiências, 
parcerias e a geração de novos negócios. 
 
A Delta Business Center Ltda. em parceria com a Wave Corp S.A. se uniram para disponibilizar uma 
melhor experiência de negócios no ambiente de trabalho, proporcionando novas oportunidades em uma 
plataforma exclusiva no mercado nacional de Business Center e Coworking.  
 
A QUEM SE DESTINA 
A Rede foi criada para empresas que buscam ampliar seus negócios com o apoio de uma estrutura 
profissional e confiável, com custos otimizados e interagindo com outras empresas, investidores e executivos 
C-level. 
Através deste programa, as empresas ampliam significativamente sua visibilidade e tem acesso a 
experientes profissionais, trabalhando em rede para ampliar relacionamentos e criar oportunidades de 
desenvolvimento para o seu negócio. 
 
ALÉM DE SE RELACIONAR COM OUTRAS EMPRESAS E PESSOAS, TROCAR EXPERIÊNCIAS E 
FAZER NETWORK, A REDE DE NEGÓCIOS DELTA AINDA OFERECE: 
 
PLATAFORMA: Plataforma web inovadora criada para conectar os clientes Delta e os business partners 
Wave e estimular a troca de conhecimento, experiências, parcerias e a geração de novos negócios. 
 
STARTUPS :Acesso a mentores de startups que poderão auxiliar sua empresa em diversas fases do 
processo, auxiliá-los na operação, na captação de recursos ou atendendo as mais diversas necessidades que 
sua empresa possua. 
 
M&A, FUNDING & CAPITAL: Acesso a diversas formas de financiamento, para alavancar o seu negócio, 
ou ainda ter auxílio em todos os processos de Fusão ou Aquisição. 
 
VENTURE BUILDING: Suporte para o desenvolvimento de novos negócios dentro dos mais variados 
segmentos. Conte com os executivos C-Level que fazem parte da Rede e crie conexões que podem elevar a 
sua empresa a um novo patamar. 
 
EXECUTIVE PEOPLE: Acesso a executivos C-Level disponíveis para interação e desenvolvimento de 
negócios nos mais variados segmentos. A ajuda de um profissional experiente auxiliando a sua empresa, 
pode trazer grandes resultados para os seus negócios, com baixo custo. 
 
MARKET & SALES: Na rede você conta com programas para aceleração de vendas, com metodologias 
únicas e efetuadas por executivos renomados. 
 
SEGMENTOS DE MERCADO: Conte com executivos experientes, nos mais variados segmentos com 
profundos conhecimentos de mercado, disponíveis para alavancar o desenvolvimento de seus negócios. 
 
RODADAS DE NEGÓCIOS: Mensalmente teremos apresentação de novos negócios para todo o publico da 
Delta com o suporte de executivos de mercado. Integração com outras oportunidades que estão fora da 
comunidade. 
 
EVENTOS: Ocasionalmente organizaremos encontros coordenados pela Wave com grandes empresas e 
temas específicos que poderão trazer benefícios comuns para todos os membros da comunidade. 
BUSINESS PARTNERS 
 
QUEM SÃO OS EXECUTIVOS C-LEVEL 



São executivos da Wave que atuam como avaliadores, mentores e, em alguns casos, como investidores, 
buscando sinergias de negócios com as empresas e investidores. Equipe da WAVE é composta por 
executivos que ocuparam posições de primeiro escalão em grandes corporações e que agora se dedicam em 
colaborar com PMEs no desenvolvimento de negócios, transformando oportunidades em negócios viáveis. 
 
FAÇA PARTE DESTA REDE 
Aproveite esta oportunidade com todos seus benefícios 
Rodadas de negócios. 
Eventos com empresas e temas específicos. 
Eventos mensais para exploração e alinhamento de oportunidades. 
Plataforma Digital com uma Rede de negócios. 
Parcerias com provedores de soluções de alto nível. 
Integração de empresas e pessoas. 
Acesso a experientes executivos C-Level a disposição para conversar e analisar oportunidades. 

 
	

 
RNDelta - REDE DE NEGÓCIOS DELTA 

 

1.1 Partes 
Delta Business Center Ltda., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n o 

09.243.967/0001-79, com sede na Av. Paulista, 726, conj. 1704, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-100, doravante 
nominada simplesmente "DELTA”; 
WAVE CORP S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n o 26.166.087/0001-65, 
estabelecida na Avenida das Nações Unidas, 12.551, WTC Office Tower - cjs. 2410/11, bairro Brooklin, na cidade de São 
Paulo - SP, CEP 04578-903, doravante nominada simplesmente "WAVE"  
CLIENTE, será todo “USUÁRIO” devidamente inscritos (Vide item 1.3).  
 
1.2 Responsabilidades das Partes 
As partes disponibilizarão uma plataforma de negócios para clientes selecionados da Delta e operado pela Wave. Caberá, 
a cada um, em linhas gerais: 
DELTA - Captação dos clientes, faturamento e gestão da Rede. 
WAVE - Criar, disponibilizar e operar a comunidade Delta dentro da plataforma de negócios Wave IBM Connection. 
CLIENTE – Efetuar seu cadastro e participar ativamente de todas as atividades da Comunidade. 
 
1.3 Contrato 
Ao utilizar os nossos Serviços, você concorda com todos os termos. A sua utilização também está sujeita à nossa Política 
de Cookies e Política de Privacidade, que abrangem o modo como coletamos, utilizamos, compartilhamos e 
armazenamos suas informações pessoais. 
Você concorda que, ao clicar em “Cadastre-se” ou em um botão semelhante, você está concordando em celebrar um 
contrato legalmente vinculativo com a Delta Business Center Ltda. Caso não concorde com este contrato (“Contrato” ou 
“Contrato do Usuário”), não clique em “Cadastre-se ” (ou semelhante) e não acesse ou, de outra forma, utilize nossos 
Serviços. 
A sua utilização dos nossos Serviços também está sujeita à nossa Política de Privacidade. 
 
1.4 Serviços : Os Serviços serão executado através da plataforma de negócios Wave IBM Connection.  
 
1.5 Usuários : Quando você se registra ou se cadastra na RNDelta, passa a ser um Usuário.  
 
1.6 Preço 
O valor da assinatura é de: 
Plano Semestral – R$ 75,00, por mês ou Plano Anual – R$ 65,00, por mês.  
 
1.7 Negócios Gerados : Todos os negócios gerados entre os proprios Usuários, não terão nenhum tipo de Comissão 
ou Responsabilidade para as Partes.  
Todo negócio gerado para o Business Partners da Wave, em que o Usuário tenha tido participação ativa, caberá uma 
Comissão que será estabelecida/negociada/formalizada antecipamente pelas partes, em função das caracteristicas, 
valores e tudo o mais que envolver o negócio. A Delta não terá nenhuma participação/responsabilidade nesta 
negociação. 
 



1.8 Alteração: Poderemos alterar este Contrato e a Política de Privacidade a qualquer momento. Em caso de mudanças 
relevantes, notificaremos por meio dos nossos Serviços ou por outros meios para oferecer-lhe a oportunidade de avaliar 
as alterações antes de elas entrarem em vigor. No caso de objeções a alguma alteração, você poderá encerrar sua 
conta. A continuidade do uso dos nossos Serviços após a publicação ou comunicação de alterações a estes termos 
implicará seu consentimento com os termos atualizados. 
 
2. OBRIGAÇÕES: 
 
2.1 Elegibilidade para o serviço: Alguns compromissos que você está assumindo conosco no presente Contrato: 
Você está qualificado a celebrar este Contrato e atingiu pelo menos a “Idade Mínima”. 
Os Serviços não podem ser utilizados por crianças com menos de 16 anos de idade. 
 
2.2 Sua conta 
Você manterá a sua senha em segredo. 
Você não compartilhará uma conta com nenhuma outra pessoa e cumprirá nossas regras e a lei. 
Usuários são titulares de conta. Você concorda em: (1) tentar escolher uma senha forte e segura; (2) manter a sua 
senha em segurança e em sigilo; (3) não transferir qualquer parte da sua conta e (4) cumprir a lei e nossa lista do que 
deve e não deve fazer. Você é responsável por tudo o que acontece na sua conta, a menos que a encerre ou denuncie 
utilização indevida. 
Entre você e terceiros (incluindo seu empregador), a sua conta pertence a você. No entanto, se os Serviços foram 
comprados para você por outra parte (comprada pelo seu empregador), a parte que pagou por tal Serviço terá o direito 
de ter informações do uso do Serviço pago. No entanto, a parte pagante não terá direitos à sua conta pessoal. 
 
2.3. Pagamento 
Você cumprirá com suas obrigações de pagamento e autoriza que armazenemos suas informações de pagamento.  
A falta de pagamento resultará no cancelamento dos Serviços.  
 
2.4 Avisos e mensagens de serviço 
Você aceita receber avisos por meio de nossos sites, aplicativos e meios de contato que nos forneceu. Caso as 
informações de contato fornecidas por você não estejam atualizadas, você poderá perder avisos importantes. 
Você concorda que forneceremos serviços das seguintes maneiras: (1) um aviso dentro do Serviço ou (2) uma 
mensagem enviada ao meio de contato fornecido (ex.: e-mail, número de telefone, endereço físico). Você se 
compromete a manter suas informações de contato atualizadas. 
Revise suas configurações para controlar e limitar os tipos de mensagens que você receberá de nós. 
 
2.5 Compartilhamento 
Quando você compartilhar informações, outras pessoas poderão ver, copiar e utilizar tais informações. 
Nossos Serviços permitem o envio por mensagem e o compartilhamento de informações de várias maneiras, como do 
seu perfil, apresentação em slides, links de notícias, anúncios de vaga, Mensagens de email e blogs. As informações ou o 
conteúdo que você compartilhar ou publicar poderão ser visualizados por outros Usuários. 
Nós não temos a obrigação de publicar quaisquer informações ou conteúdo em nosso Serviço e podemos removê-los, a 
nosso próprio critério, com ou sem aviso.  
 
3. DIREITOS E LIMITES 
 
3.1. A sua licença da RNDelta 
Todo o conteúdo, feedback e informações pessoais que você nos fornece pertencem a você, porém, você nos concede 
uma licença não exclusiva para os mesmos. 
Você se compromete a nos fornecer somente informações e conteúdo que tenha direito de nos fornecer e a garantir que 
seu perfil na RNDelta será verdadeiro. 
Entre você e a RNDelta, o conteúdo e as informações que você enviar ou publicar nos Serviços pertencem a você e você 
unicamente concede a RNDelta e nossa parceira Wave a seguinte licença não exclusiva: o direito mundial, transferível e 
sublicenciável de utilizar, copiar, modificar, distribuir, publicar e processar as informações e o conteúdo que você 
fornecer por meio de nossos Serviços, sem qualquer outro consentimento, aviso e/ou compensação para você ou 
terceiros. Esses direitos são limitados das seguintes formas: 
Você pode cancelar essa licença para um conteúdo específico excluindo o conteúdo dos Serviços ou, geralmente, 
encerrando a sua conta, exceto (a) na medida em que você compartilhou o conteúdo com terceiros como parte do 
Serviço e estes o copiaram, recompartilharam ou armazenaram e (b) durante o período razoável que leva para removê-
lo do backup e de outros sistemas. 
Nós não incluiremos o seu conteúdo em anúncios de produtos e serviços de terceiros sem o seu consentimento explícito. 
No entanto, nós temos o direito, sem pagamento para você ou terceiros, de publicar anúncios ao lado do seu conteúdo e 
informações. 
Nós obteremos o seu consentimento, se quisermos fornecer a terceiros o direito de publicar o seu conteúdo além do 
Serviço. Porém, outros Usuários poderão acessar e compartilhar seu conteúdo e suas informações conforme suas 
opções. 



Embora possamos editar e alterar a formatação do seu conteúdo (como traduzi-lo, modificar seu tamanho, layout ou 
tipo de arquivo ou remover metadados), não modificaremos o significado da sua expressão. 
Tendo em vista que você é proprietário de seus conteúdos e informações e que nós temos somente direitos não 
exclusivos sobre eles, você poderá optar por disponibilizá-los a terceiros. 
Você concorda que poderemos acessar, armazenar e utilizar quaisquer informações que você fornecer de acordo com os 
termos da Política de Privacidade e com suas escolhas (inclusive configurações). 
Ao enviar sugestões e outros feedbacks relacionados aos nossos Serviços para a RNDelta, você concorda que a RNDelta 
pode utilizar e compartilhar (porém não tem a obrigação de fazê-lo) tal feedback para qualquer fim, sem compensação 
para você. 
Você concorda que somente fornecerá conteúdo e informações que não violem a lei ou os direitos de terceiros (inclusive 
direitos de propriedade intelectual). Você também concorda que as suas informações de perfil serão verdadeiras. A 
RNDelta poderá ser exigido por lei a remover determinadas informações ou conteúdo. 
 
3.2 Disponibilidade de serviço 
Podemos, a nosso exclusivo critério, alterar, suspender ou encerrar qualquer Serviço ou alterar e modificar preços. Na 
medida permitida por lei, essas alterações poderão vigorar a partir do fornecimento de um aviso a você. 
Nós podemos alterar ou interromper qualquer um de nossos Serviços. Não nos comprometemos a armazenar ou 
continuar exibindo quaisquer informações ou conteúdo por você publicados. 
A RNDelta não é um serviço de armazenamento. Você concorda que nós não temos a obrigação de armazenar, manter 
ou fornecer a você uma cópia de qualquer conteúdo ou informações que você ou terceiros fornecerem, exceto na 
medida exigida pela lei aplicável e conforme indicado em nossa Política de Privacidade. 
 
3.3 Conteúdo, sites e aplicativos de terceiros 
A sua utilização de conteúdo ou informações de terceiros publicados em nossos Serviços você faz por sua própria conta 
e risco. 
Terceiros poderão oferecer seus próprios produtos e serviços por meio da RNDelta sem que nos responsabilizemos por 
tais atividades deles. 
Ao utilizar nossos Serviços, você poderá encontrar conteúdo ou informações que podem ser imprecisos, incompletos, 
desatualizados, enganosos, ilícitos, ofensivos ou, de alguma forma, prejudiciais. Geralmente, a RNDelta não analisa o 
conteúdo fornecido por nossos Usuários. Você concorda que nós não somos responsáveis por conteúdo e informações 
de terceiros (inclusive de outros Usuários). Nós, nem sempre, podemos impedir o uso indevido de nossos serviços, e 
você concorda que não somos responsáveis por tal uso indevido. Você reconhece também que você ou sua organização 
poderão ser associados erroneamente a conteúdo sobre terceiros quando informarmos que você ou sua organização 
foram mencionados na mídia.  
Você é responsável por decidir se deseja acessar ou utilizar aplicativos ou sites de terceiros com link em nossos Serviços. 
Se você permitir que um site ou aplicativo de terceiros autentique ou se conecte à sua conta na RNDelta, esse site ou 
aplicativo poderá acessar na RNDelta informações relacionadas a você e a suas conexões. Aplicativos e sites de terceiros 
têm seus próprios termos legais ou políticas de privacidade e você poderá estar concedendo a terceiros permissão para 
utilizar as suas informações de formas que nós não faríamos. Exceto pela medida que pode ser exigida pela lei aplicável, 
a RNDelta não é responsável por esses sites e aplicativos de terceiros – utilize-os por sua própria conta e risco. 
 
3.4 Limites 
Nós temos o direito de limitar a forma como você se conecta e interage em nossos Serviços. 
A RNDelta se reserva o direito de limitar a sua utilização dos Serviços, inclusive o número de suas conexões e a sua 
capacidade de interagir com outros Usuários. A RNDelta se reserva o direito de restringir, suspender ou encerrar a sua 
conta, se acreditar que você pode estar violando este Contrato ou a lei ou está utilizando os Serviços de forma indevida. 
 
3.5 Direitos de propriedade intelectual 
Estamos fornecendo a você um aviso sobre nossos direitos de propriedade intelectual. 
A RNDelta se reserva todos os direitos de propriedade intelectual nos Serviços. A utilização dos Serviços não concede a 
você qualquer propriedade sobre nossos Serviços ou o conteúdo ou informações disponibilizados pelos Serviços. As 
marcas comerciais e logomarcas utilizadas em conexão com a RNDelta constituem marcas comerciais de seus 
respectivos proprietários.  
 
4. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIMITE DE RESPONSABILIDADE 
 
4.1 Exclusão de garantias 
Esta é nossa isenção de responsabilidade legal relativa à qualidade, segurança ou confiabilidade de nossos Serviços. 
Na medida permitida pela lei, a RNDelta (a) eximem-se de responsabilidade em relação a todas e quaisquer declarações 
e garantias implícitas (isto é, garantias de comerciabilidade, adequação para uma finalidade específica, titularidade e não 
infração); (b) não garantem que os serviços funcionarão sem interrupção ou erros, e (c) fornecem o serviço (inclusive 
conteúdo e informações) “na forma em que se encontra” e “conforme disponível”. 
Algumas leis não permitem determinadas isenções de responsabilidade, portanto, algumas ou todas estas declarações 
de isenção de responsabilidade poderão não se aplicar a você. 
 



4.2 Exclusão de responsabilidade 
Estes são os limites da responsabilidade legal que assumimos com você: 
Na medida permitida pela lei (e a menos que a RNDelta tenha firmado um acordo separado por escrito que substitua 
este contrato), a RNDelta (e aqueles com os quais a ela trabalha para fornecer os serviços) não serão responsáveis 
perante você ou terceiros por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais, consequentes ou punitivos, ou qualquer 
perda de dados, oportunidades, reputação, lucros ou receitas, com relação aos serviços (por exemplo, declarações 
ofensivas ou difamatórias, tempo de interrupção ou perda, utilização ou alterações nas suas informações ou conteúdo). 
Em circunstância alguma a responsabilidade da RNDelta e de suas afiliadas (e daqueles com os quais ela trabalha para 
fornecer os serviços) excederá, agregadamente para todas as reivindicações, um valor que seja (a) cinco vezes a taxa 
mensal ou anual mais recente paga, se este for o caso. 
Esta limitação de responsabilidade faz parte do acordo firmado entre você e a RNDelta e deverá se aplicar a todas as 
reivindicações de responsabilidade (como, por exemplo, garantia, delito, negligência, contrato, lei) e, mesmo que a 
RNDelta ou sua parceira Wave tenham sido avisados da possibilidade de tal dano e esses recursos não cumprirem seu 
propósito essencial. 
Algumas leis não permitem a limitação ou exclusão de responsabilidade e, portanto, estes limites podem não se aplicar a 
você. 
 
5. TÉRMINO 
Cada parte pode encerrar o presente Contrato a qualquer momento. 
A RNDelta e você podem rescindir este Contrato a qualquer momento sem aviso. Em caso de rescisão, você perde o 
direito de acessar e utilizar os Serviços. O seguinte sobreviverá à rescisão: 
Nossos direitos de utilizar e divulgar o seu feedback; Os direitos dos Usuários de recompartilhar o conteúdo e as 
informações que você compartilhou por meio do Serviço, na medida copiada ou recompartilhada antes da rescisão; As 
Seções 4, 6 e 7 deste Contrato; 
Quaisquer quantias devidas por qualquer uma das partes anteriormente à rescisão continuarão devidas após a rescisão. 
 
6. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
Na improvável hipótese de um litígio judicial, concordamos que será utilizado o competente o tribunal da Comarca da 
cidade de São Paulo. 
 
7. TERMOS GERAIS 
A seguir, há detalhes importantes sobre como interpretar o Contrato. 
Caso não agirmos para executar uma violação do presente Contrato, isso não significa que a RNDelta renunciou seu 
direito de executar o Contrato. Você não pode atribuir ou transferir este Contrato (ou sua assinatura ou utilização dos 
Serviços) para ninguém sem o nosso consentimento. No entanto, você concorda que a RNDelta poderá atribuir este 
Contrato a uma parte que adquiri-lo sem o seu consentimento. Não há outros beneficiários deste Contrato. 
Nós nos reservamos o direito de alterar os termos deste Contrato (você será avisado de tais alterações), e nós 
concordamos que essas alterações não podem ser retroativas. Caso não concorde com essas alterações, você deverá 
parar de utilizar os Serviços. 
Você concorda que a única forma de nos enviar avisos legais é pelos endereços fornecidos na Seção 10. 
 
8. O QUE OS USUÁRIOS DA RNDELTA DEVEM E NÃO DEVEM FAZER 
 
8.1. O que você deve fazer 
Você concorda que irá: 
Cumprir todas as leis aplicáveis, incluindo, entre outros, leis de privacidade, leis de propriedade intelectual, leis 
antisspam, leis de controle de exportação, leis tributárias e exigências regulatórias; Fornecer-nos informações precisas e 
mantê-las atualizadas; Utilizar seu nome verdadeiro em seu perfil; Utilizar os Serviços de maneira profissional. 
 
8.2. O que não fazer 
Você concorda que não irá: 
Agir de maneira ilegal ou antiprofissional com relação aos nossos Serviços, inclusive ser desonesto, abusivo ou 
discriminatório; Publicar conteúdos imprecisos, difamatórios, obscenos, chocantes, intolerantes, ameaçadores ou 
inadequados, ou divulgar queixas ou disputas pessoais; Utilizar no seu perfil uma imagem que não seja uma foto de 
você; Criar uma identidade falsa na RNDelta. A criação ocasional de perfis claramente fictícios pela RNDelta ou com sua 
permissão expressa em função de uma campanha promocional não implicará renúncia a tal obrigação; Fazer declaração 
falsa de sua identidade (como, p. ex.,utilizando um pseudônimo) ou de seus cargos, qualificações ou afiliações atuais ou 
anteriores a pessoas físicas ou jurídicas; Criar um perfil de Usuário para alguém que não seja você (uma pessoa real); 
Convidar pessoas que você não conhece para participar da RNDelta; Utilizar ou tentar utilizar a conta de outra pessoa; 
Assediar, abusar ou prejudicar uma outra pessoa; Enviar ou publicar publicidade não solicitada ou não autorizada, “junk 
mail”, “spam”, “correntes”, “pirâmides” ou qualquer forma de aliciamento não autorizada pela RNDelta; Desenvolver, 
suportar ou utilizar software, dispositivos, scripts, robôs ou quaisquer outros meios ou processos (incluindo crawlers, 
plugins e add-ons para navegadores ou quaisquer outras tecnologias ou procedimentos manuais) para fazer varredura 
nos Serviços ou copiar de outra forma perfis e outros dados dos Serviços; Lograr ou contornar quaisquer controles de 
acesso ou limites de utilização dos Serviços (tais como limites de buscas de palavras-chave); Copiar, utilizar, divulgar ou 



distribuir quaisquer informações obtidas a partir dos Serviços, diretamente ou por meio de terceiros (tais como 
ferramentas de pesquisa), sem o consentimento da RNDelta; Solicitar endereços de e-mail ou outras informações 
pessoais de Usuários que você não conheça sem autorização. 
Utilizar, divulgar ou distribuir quaisquer dados obtidos com violação desta política; Divulgar informações que você não 
tenha autorização para divulgar (tais como informações confidenciais ou outras (inclusive de seu empregador); Violar 
direitos de propriedade intelectual de terceiros, incluindo direitos autorais, patentes, marcas, segredos industriais ou 
outros direitos protegidos; Violar direitos de propriedade intelectual ou outros direitos da RNDelta, incluindo, sem 
limitação: (i) copiar ou distribuir nossos vídeos de aprendizagem ou outros materiais; (ii) copiar ou distribuir nossa 
tecnologia, salvo se licenciada mediante licenças de código aberto; ou (iii) utilizar a palavra “RNDelta” ou nossas 
logomarcas em qualquer nome comercial, e-mail ou URL; Utilizar convites da RNDelta para enviar mensagens para 
pessoas que não conhecem você ou que provavelmente não reconhecerão você como um contato conhecido; Publicar 
conteúdo que contenha vírus de software, worms ou qualquer outro código prejudicial; Manipular identificadores para 
mascarar a origem de qualquer mensagem ou publicação transmitida através dos Serviços. 
Criar perfis ou fornecer conteúdo que promova serviços de programa ou prostituição. 
Criar ou operar um esquema de pirâmide, fraude ou outra prática semelhante; Fazer a engenharia reversa, descompilar, 
desmontar, decifrar ou tentar extrair de outro modo o código-fonte dos Serviços ou de qualquer tecnologia relacionada 
que não seja de código aberto; Insinuar ou declarar que você é afiliado ou endossado pela RNDelta sem o nosso 
consentimento expresso (por exemplo, apresentar-se como um treinador credenciado da RNDelta); Alugar, arrendar, 
emprestar, comercializar ou vender/revender acesso aos Serviços ou aos dados relacionados; Vender, patrocinar ou 
monetizar de outra forma qualquer Serviço sem o consentimento da RNDelta; Criar um deep link para nossos Serviços 
para quaisquer fins, exceto para promover seu perfil ou um Grupo em nossos Serviços, sem o consentimento da 
RNDelta; Retirar quaisquer avisos de direito autoral, marca comercial ou outro direito de propriedade contidos no nosso 
Serviço; Retirar, cobrir ou ocultar qualquer anúncio incluído nos Serviços; 
Utilizar bots ou outros métodos automatizados para acessar os Serviços, adicionar ou baixar contatos, enviar ou 
redirecionar mensagens; Monitorar a disponibilidade, o desempenho ou a funcionalidade dos Serviços para quaisquer 
fins competitivos; 
Envolver-se em atividades de “enquadramento”, “espelhamento”, ou de outro modo simular a aparência ou a função dos 
Serviços; 
Fazer sobreposição ou modificar de outra forma os Serviços ou sua aparência; 
Acessar os Serviços, exceto por meio das interfaces expressamente fornecidas pela RNDelta, tais como em seus 
aplicativos para celular, na RNDelta.com e slideshare.net; Utilizar um Serviço para tarefas às quais não se destine; Burlar 
qualquer recurso de segurança dos Serviços; Interferir no funcionamento ou colocar uma carga não razoável nos 
Serviços (por exemplo, spam, ataque de negação de serviço, vírus, algoritmos de jogos); e/ou Violar quaisquer termos 
adicionais referentes ao Serviço específico que são fornecidos quando você se cadastra ou começa a utilizar tal Serviço. 
 
9. RECLAMAÇÕES SOBRE CONTEÚDO 
Nós respeitamos os direitos de propriedade intelectual de outros. Exigimos que as informações publicadas pelos Usuários 
sejam precisas e não violem os direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de terceiros.  
 
10. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO 
Se desejar nos enviar avisos e etc., entre em contato conosco: https://www.deltabc.com.br/fale-
conosco/ouvidoria 


