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Termos de Uso

O presente instrumento baseia-se no compromisso com a transparência e respeito a
privacidade  e  segurança  dos  visitantes  deste  website  (http://iseb3.com.br/)  e
plataforma ISE B3 (https://plataforma.iseb3.com.br/) (denominados em conjunto “site
ISE B3”).

Ao visitar ou utilizar o site ISE B3 ou quaisquer de suas páginas, pressupõe-se a leitura
e concordância automática com todos os termos aqui estabelecidos. Caso você não
concorde com as disposições deste instrumento, você não deve mais acessá-lo/utilizá-
lo.

Nossas garantias e isenções de responsabilidade

Os  conteúdos  e  materiais  disponibilizados  no  site  ISE  B3  destinam-se  a  fins
exclusivamente informativos, explicativos e de divulgação, não constituindo indicação,
assessoria e/ou aconselhamento para tomada de decisão e, tampouco, recomendação
de investimento.

Caso o USUÁRIO opte por armazenar as informações disponibilizadas, o realizará por
sua total  conta e risco, considerando-a, inclusive, a possibilidade de desatualização,
não podendo, em nenhuma hipótese, exigir da B3 qualquer espécie de reparação, a
qualquer título.

É vedada a utilização dos dados contidos no site ISE B3 para fins comerciais,  salvo
mediante autorização prévia, expressa e por escrito da B3, que poderá ser solicitada
por meio do endereço sustentabilidade@b3.com.br.

Para  mais  informações  sobre  os  dados  disponíveis  no  site  ISE,  favor  contactar
contato@iseb3.com.br ou sustentabilidade@b3.com.br

As informações disponibilizadas  são  obtidas  de fontes  entendidas  como confiáveis,
inclusive, podem ser providas de bases de terceiros. Entretanto, a B3 não garante e
não se responsabiliza pela pontualidade, integridade, exatidão e atualização do site ISE
B3  ou  das  informações  ou  resultados  obtidos  a  partir  de  seu  uso,  dado  que  a
informação é provida “tal como está”.

A B3 não se responsabiliza por conteúdo ou políticas de privacidade de websites cujos
endereços estejam disponíveis  neste website e cujo endereço deste website esteja
neles disponíveis.

Em nenhuma hipótese a B3, seus diretores ou funcionários e/ou corretoras associadas
serão  responsáveis  por  perdas  e  danos  diretos  ou  indiretos,  incidentais  ou
consequentes,  custos  ou  despesas,  lucros  cessantes,  atrasos,  inexatidões,  erros,
omissões, interrupções ou prejuízo resultantes do acesso não autorizado ou mau uso
do site ISE B3.

A B3 se reserva o direito de aperfeiçoar as funcionalidades do site ISE B3. No entanto,
a  B3  não  se  responsabiliza,  em  nenhuma  circunstância,  por  danos  e  problemas

../../../C:/Users/tatiana.dumitrescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NQQZFGO4/sustentabilidade@b3.com.br
mailto:contato@iseb3.com.br
https://plataforma.iseb3.com.br/
http://iseb3.com.br/


INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

decorrentes  de  falha  de  equipamento,  conexão  e  transmissão  de  dados;  erros,
interrupções,  defeitos,  demora  em  sua  operação  e  recusa  de  conexão;  vírus  de
computador,  malwares,  spywares ou  qualquer  outro  programa  de  computador
malicioso instalado no website da B3 sem a sua ciência e consentimento; falhas no
sistema  de  telecomunicações  ou  no  provedor  de  acesso;  ou  eventual
incompatibilidade entre este website e os arquivos ou browser dos usuários.

Resta expressamente vedada a utilização das informações e materiais do site ISE B3,
para fins de elaboração, criação, cálculo ou geração de qualquer modalidade de índice,
dados derivados, taxas, benchmarks e/ou assemelhados, bem como de instrumentos
financeiros, valores mobiliários (ex. opções e derivativos) em benefício próprio ou de
terceiros,  e,  tampouco,  para  desenvolvimento  de  produtos,  prestação  de  serviços,
como  por  exemplo,  mas  não  se  limitando,  aos  de  difusão  de  dados  de  mercado,
assessoria, consultoria e de avaliação ou fornecimento de bases de dados e produtos a
terceiros, salvo mediante autorização prévia, expressa e por escrito da B3. A B3 se
reserva, ainda, o direito de recorrer a todos os remédios e medidas disponíveis em lei
para  cessar  referida  infração  ou  violação,  sem  mútua  exclusão  entre  eles  e  sem
prejuízo do direito de ser ressarcida por quaisquer perdas experimentadas pela B3 ou
por terceiros, ou qualquer responsabilidade a ela atribuída em decorrência de referida
infração ou violação.

A RESPONSABILIDADE DA B3 ESTÁ LIMITADA AO CUMPRIMENTO DO AQUI DISPOSTO,
NÃO LHE CABENDO QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE PERANTE O USUÁRIO OU
QUAISQUER TERCEIROS, INCLUSIVE POR PERDAS E DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS,
DANOS  EMERGENTES,  CONSEQUENCIAIS,  PUNITIVOS  OU  LUCROS  CESSANTES,
CAUSADAS,  DIRETA OU INDIRETAMENTE,  PELA TRANSMISSÃO E  PELO ACESSO DOS
DADOS, EXCETO SE COMPROVADO DOLO E/OU CULPA EXCLUSIVA DA B3 MEDIANTE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.

O  USUÁRIO deverá  se  abster  de  utilizar  robôs,  sistemas  de  varredura  e
armazenamento  de  dados  (como  “spiders”  ou  “scrapers”),  links  escondidos  ou
qualquer outro recurso, ferramenta, programa, algoritmo ou método coletor/extrator
de dados automático para fins relacionados a este website, como por exemplo, mas
não se limitando a reprodução, monitoramento.

Da Propriedade Intelectual 

Todo  o  conteúdo  do  site  ISE  B3,  tais  como  informações,  materiais,  instrumentos,
gráficos,  desenhos,  marcas,  logomarcas,  nomes  empresariais,  nomes  fantasia,
símbolos, sinais distintivos e qualquer outro sinal de identificação que estejam sujeitos
à proteção de direitos de propriedade intelectual, incluindo, mas não se limitando, aos
direitos autorais e de propriedade industrial relacionados ao conteúdo, dados e outros
materiais disponibilizados neste website pertencem exclusivamente à B3 ou a terceiros
que cederam seu direito de uso para B3.

Os visitantes do site ISE B3 podem utilizar os dados disponíveis nessas páginas para uso
unicamente  pessoal  e/ou  interno  desde  que  sem  fins  comerciais/lucrativos,  sendo
certo  que  a  permissão  do uso  dos  dados  disponíveis  nessas  páginas  não significa,
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tampouco  implica  em cessão,  transferência  de  titularidade  ou  licença  de  qualquer
natureza sobre qualquer software, dado ou qualquer outro conteúdo disponíveis no
site ISE B3, inclusive, mas não se limitando aos ativos objeto de direito de propriedade
intelectual. 

Os  USUÁRIOS  deste  website  concordam e possuem ciência  que não é permitida a
reprodução,  cópia,  apropriação,  modificação,  transmissão,  comercialização,  locação,
publicação, distribuição ou quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais
de parte e/ou totalidade do conteúdo do site ISE B3, ou qualquer outra finalidade com
vantagem  econômica,  mediante  qualquer  forma  ou  meio,  sem  autorização  prévia,
expressa e por escrito da B3. 

O  USUÁRIO  reconhece  que  o  uso  dos  dados  disponibilizados  no  site  ISE  B3  não
constitui concessão, licença ou autorização para qualquer tipo de utilização do nome
empresarial, nomes de domínio, títulos de estabelecimento, marcas depositadas ou
registradas, sinais ou expressões de propaganda e quaisquer outros sinais distintivos
ou bens de propriedade intelectual  de titularidade da B3 e de quaisquer entidades
integrantes de seu grupo econômico, sendo vedado qualquer uso de referidos sinais
distintivos e bens de propriedade intelectual, sem a prévia e expressa autorização, por
escrito, da B3, ou de forma diversa das diretrizes e especificações técnicas fornecidas
previamente pela B3.

Os USUÁRIOS  deste  website  também concordam e possuem ciência  de que não é
permitido  o  uso,  reprodução,  cópia,  apropriação,  modificação,  transmissão,
comercialização, registro, locação, publicação, distribuição ou qualquer outra ação que
não  tiver  expressa  e  prévia  autorização  da  B3  das  marcas,  logomarcas,  nomes
empresariais,  nomes fantasia,  símbolos,  sinais  distintivos e qualquer outro sinal  de
identificação disponível neste website. Para que não restem dúvidas, o USUÁRIO e a
B3 não poderão utilizar o nome empresarial, nome fantasia,  a marca, a logomarca,
símbolo, sinal distintivo ou qualquer outro elemento de identificação da outra parte
e/ou de seus produtos e serviços, exceto se prévia e expressamente autorizado pela
outra parte, devendo a solicitação ocorrer com razoável antecedência.

Mudanças e Alterações

Estes termos de uso estão sujeitos a eventuais alterações, a qualquer tempo e sem
aviso prévio, devido a mudanças no site ISE B3, utilização de novas tecnologias ou
sempre que a B3 julgar necessário. Por isso, recomendamos sua periódica verificação.

A B3 tem o direito de, a qualquer tempo e sem aviso prévio, modificar, suspender ou
cancelar este serviço no site ISE B3.

Dados Pessoais

Para saber como a B3 coleta e usa dados pessoais sob o âmbito do site ISE B3 acesse a
nossa Política de Privacidade no endereço: [inserir link].

Legislação Aplicável e Foro 
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Este instrumento será regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, como o único competente para
adjudicar  quaisquer  conflitos  oriundos  ou  relacionados  a  este  instrumento,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


