Pelo presente instrumento, de um lado, MUNDO MKT, COMUNICAÇÃO E CONHECIMENTO LTDA., pessoa
jurídica cadastrada no CNPJ sob o número: 09.621.488/0001-49, com sede na Rua Dona Teresa, 75 / 203,
Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 20770-110, doravante designada MUNDO DO MARKETING, e,
de outro lado, a pessoa física ou jurídica identificada a partir de seu cadastro pelo seu nome de usuário e
respectiva senha, doravante identificada como ASSINANTE, celebram o presente contrato, que se regerá
pelas cláusulas e condições abaixo:

Cláusula 1ª: Constitui o objeto do presente contrato as condições gerais e os termos de uso do conteúdo
jornalístico e de análises de inteligência de mercado do portal, a saber, mundodomarketing.com.br, ora
estabelecido entre as partes MUNDO DO MARKETING e ASSINANTE.

Cláusula 2ª: Todas as informações, materiais, imagens, textos, arquivos digitais, marcas, tecnologias,
softwares, sinais distintivos e demais bens imateriais constantes no Site são protegidos pela legislação de
direitos autorais, marcas, software e outras relativas à propriedade intelectual, sendo de propriedade do
MUNDO DO MARKETING ou de parceiros legais. Qualquer violação desses direitos pelo ASSINANTE ou em
decorrência de ações e/ou omissões de sua responsabilidade, implicará a adoção de medidas legais
aplicáveis, com prejuízo da imediata rescisão deste Contrato.

Cláusula 3ª: O MUNDO DO MARKETING não é responsável e se exime expressamente de toda
responsabilidade por qualquer reivindicação relacionada ao conteúdo e usabilidade dos Produtos oferecidos
por terceiros no Site, incluindo, sem limitação, a violação de direitos de propriedade intelectual, qualidade,
segurança e/ou ilegalidade dos Produtos.

Cláusula 4ª: O MUNDO DO MARKETING envidará os melhores esforços para assegurar e desenvolver a
qualidade do conteúdo e plataformas oferecidas, comprometendo-se, ainda, a respeitar a privacidade do
ASSINANTE, mantendo sigilo sobre todas as informações cadastrais por ele fornecidas, inclusive sua senha
de acesso, que só serão divulgadas a terceiros em razão de solicitação de autoridade pública ou no interesse
pessoal do ASSINANTE, caso este em que será necessária a sua aprovação formal.
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Cláusula 5ª: O MUNDO DO MARKETING se obriga a disponibilizar o conteúdo do portal MUNDO DO
MARKETING nos termos deste CONTRATO e das Condições Gerais e do Plano escolhido, podendo,
eventualmente, o acesso ao MUNDO DO MARKETING sofrer interrupções devido a: (a) deslocamento do
ASSINANTE para fora da área de cobertura da empresa prestadora de serviços de telecomunicação que
permite a conexão do mesmo ao provedor; (b) casos fortuitos ou força maior; (c) ações de terceiros que
impeçam o acesso ao MUNDO DO MARKETING; (d) falta de fornecimento de energia elétrica para o sistema
do MUNDO DO MARKETING e/ou de seus servidores; (e) manutenções técnicas e/ou operacionais que exijam
o desligamento temporário do sistema ou impossibilitem o acesso; (f) ocorrências de falhas no sistema de
transmissão e/ou roteamento no acesso à Internet; e (g) incompatibilidade de hardware ou software
utilizados pelo ASSINANTE.

Cláusula 6ª: O MUNDO DO MARKETING não é responsável por quaisquer danos e ou prejuízos decorrentes
de interrupções relacionadas aos eventos previstos na Cláusula 5ª, ou daqueles em que o MUNDO DO
MARKETING não tenha concorrido exclusivamente para a realização do dano e ou prejuízo.

Cláusula 7ª: O MUNDO DO MARKETING não se responsabiliza por quaisquer custos, prejuízos ou danos que
sejam causados aos ASSINANTES ou a terceiros em decorrência da utilização de serviços e/ou conteúdos
disponibilizados por quaisquer pessoas físicas ou jurídicas.

Cláusula 8ª: O MUNDO DO MARKETING não se responsabiliza pelos danos e prejuízos de toda e qualquer
natureza que possam derivar da má utilização de seu conteúdo.

Cláusula 9ª: O MUNDO DO MARKETING não se responsabiliza pelos danos e prejuízos de toda e qualquer
natureza que possam derivar de erros ou inconsistência de informações, que possam ocorrer alheios a sua
vontade, provenientes de seus conteúdos proprietários ou de terceiros publicados no portal.

Cláusula 10ª: O MUNDO DO MARKETING não se responsabiliza pelos danos e prejuízos de toda e qualquer
natureza que possam se derivar da incorreta identidade dos ASSINANTES e da falta de veracidade, vigência,
exaustividade e/ou autenticidade da informação que os ASSINANTES proporcionam acerca de si mesmos e
proporcionam ou fazem acessíveis a outros usuários e/ou ASSINANTE e, em particular, ainda que não de
modo exclusivo, pelos danos e prejuízos de toda e qualquer natureza que possam ser causados pelo próprio
ASSINANTE ou por terceiro que, por qualquer meio, venha a se utilizar da senha de acesso de um ASSINANTE,
fazendo-se passar por ele ou não.
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Cláusula 11ª: Embora o MUNDO DO MARKETING utilize as melhores tecnologias e empenhe seus maiores
esforços, não possui condições de controlar, em caráter prévio, a ausência de códigos maliciosos nos
conteúdos transmitidos, difundidos, armazenados, recebidos, obtidos, postos à disposição, nem a ausência
de outros elementos que possam produzir alterações no equipamento informático do ASSINANTE ou nos
documentos eletrônicos e arquivos armazenados ou transmitidos desde o equipamento informático do
ASSINANTE. Desta forma, o MUNDO DO MARKETING se exime de qualquer responsabilidade pelos danos e
prejuízos de qualquer natureza que possam decorrer da presença de códigos maliciosos ou de outros
elementos nocivos nos conteúdos que, desta forma, possam produzir alterações e/ou danos no sistema físico
e/ou eletrônico dos equipamentos do ASSINANTE.

Cláusula 12ª: O MUNDO DO MARKETING não tem obrigação de controlar, e não controla, o conteúdo e
natureza dos conteúdos transmitidos, difundidos ou postos à disposição de terceiros pelos ASSINANTES.

Cláusula 13ª: O MUNDO DO MARKETING garante que tem adotado medidas de segurança para proteção de
Dados Pessoais, tendo instalado os meios e medidas técnicas para evitar a perda, mau uso, alteração, acesso
não autorizado ou subtração indevida dos Dados Pessoais recolhidos. Não obstante, o ASSINANTE deve estar
ciente de que as medidas de segurança relativas à Internet não são integralmente infalíveis.

Cláusula 14ª: Havendo solicitação formal, por qualquer Autoridade Pública, devidamente fundamentada, o
ASSINANTE autoriza expressamente o MUNDO DO MARKEITNG a encaminhar os dados cadastrais solicitados,
independente de notificação prévia ao ASSINANTE.

Cláusula 15ª: O MUNDO DO MARKETING poderá coletar informações sobre os ASSINANTES durante a
navegação pelo Site, para, por exemplo, saber quantas pessoas acessaram as páginas do Site, quais as seções
mais visitadas e quanto tempo foi gasto em cada uma delas. O MUNDO DO MARKETING utiliza essas
informações para melhorar constantemente o conteúdo do Site.

Cláusula 16ª: O MUNDO DO MARKETING poderá ainda, alterar a forma, suspender, tornar indisponível ou
cancelar o acesso aos conteúdos e ao(s) produto(s) disponibilizado(s) em formato digital,
independentemente de qualquer aviso ao ASSINANTE, na hipótese de solicitação formal de autoridade ou
órgão competente, assim como na hipótese de verificar-se, de forma indiscutível, alguma incorreção ou
conteúdo ilícito de alguma publicação.
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Cláusula 17ª: O MUNDO DO MARKETING poderá, a seu critério, conceder ao ASSINANTE, ou não assinante,
condição promocional para seu Plano de Assinatura, incluindo, mas não se limitando, a descontos nas
mensalidades ou bonificações. O MUNDO DO MARKETING reserva-se o direito de alterar e retirar, a qualquer
momento, quaisquer condições promocionais disponibilizadas aos consumidores, sem, com isso, tenha que
arcar
com
recompensa
ou
compensação
a
ASSINANTES
ANTERIORES.

Cláusula 18ª: O ASSINANTE se compromete a fornecer informações verdadeiras, corretas, atuais e completas
sobre si mesmo, no momento do seu cadastramento.

Cláusula 19ª: O MUNDO DO MARKETING comercializada apenas uma licença de uso por ASSINANTE. O portal
não permite o uso do mesmo login por mais de um CPF, não sendo possível realizar logins simultâneos. Caso
ocorra dois logins usando os mesmos dados de forma simultânea, o primeiro logado será desconectado do
serviço, entendendo que um mesmo ASSINANTE acessou o serviço em outro dispositivo. Caso persista o login
simultâneo, o acesso poderá ser bloqueado até que novas licenças sejam adquiridas.

Cláusula 20ª: Após a finalização da compra e aprovação do pagamento pela operadora de cartão de crédito
e/ou por compensação bancária, o acesso ao conteúdo restrito ao Assinante será autorizado em até 72
(setenta e duas) horas, salvo na ocorrência de caso fortuito, força maior ou ainda, indisponibilidade dos
nossos servidores ou servidores de nossos Parceiros. Caso os dados fornecidos pelo USUÁRIO se
apresentarem inconsistentes, o prazo para autorização do acesso ao conteúdo poderá ser ampliado pelo
tempo necessário à confirmação e regularização do cadastro.

Cláusula 21ª: O ASSINANTE será integralmente responsável por certificar-se de que a configuração de seu
equipamento está em pleno acordo com as configurações mínimas exigidas para a utilização do conteúdo
extraído do MUNDO DO MARKETING, estando o MUNDO DO MARKETING livre e isento de qualquer
responsabilidade decorrente da não observância, pelo ASSINANTE, do disposto nesta cláusula.

Cláusula 22ª: O ASSINANTE reconhece e concorda que o MUNDO DO MARKETING não endossa o conteúdo
de quaisquer comunicações de usuários e do conteúdo divulgado por terceiros e de qualquer outro conteúdo
de usuários do MUNDO DO MARKETING e, conforme disposto acima, não é responsável por qualquer
material ilegal, difamatório, que viole direitos de privacidade, ou que seja abusivo, ameaçador, obsceno,
discriminatório, injurioso ou censurável de qualquer forma ou que infrinja ou possa infringir qualquer tipo
de direito.

Cláusula 23ª: Para utilizar o MUNDO DO MARKETING, o novo ASSINANTE receberá um usuário (username) e
uma senha de acesso ao conteúdo do portal.
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Cláusula 24ª: O ASSINANTE se compromete a comunicar o MUNDO DO MARKETING o extravio, perda ou
roubo das senhas de acesso ao MUNDO DO MARKETING imediatamente após o conhecimento do fato.

Cláusula 25ª: Até o momento em que efetivamente comunicar o MUNDO DO MARKETING, o ASSINANTE
responderá pelos gastos ou prejuízos decorrentes da eventual utilização das senhas de acesso por terceiros.
O MUNDO DO MARKETING não se responsabilizará por quaisquer danos decorrentes de tais fatos enquanto
não for informado pelo assinante sobre o extravio, perda ou roubo das senhas de acesso.

Cláusula 26ª: O ASSINANTE não poderá utilizar o conteúdo do MUNDO DO MARKETING para propagar com
conteúdos que violem a lei, a moral, os bons costumes, a propriedade intelectual, os direitos à honra, à vida
privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar; estimulem a prática de condutas ilícitas ou contrárias à
moral e aos bons costumes; incitem a prática de atos discriminatórios, seja em razão de sexo, raça, religião,
crenças, idade ou qualquer outra condição; coloquem à disposição ou possibilitem o acesso a mensagens,
produtos ou serviços ilícitos, violentos, pornográficos, degradantes; induzam ou possam induzir a um estado
inaceitável de ansiedade ou temor; induzam ou incitem práticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde
e para o equilíbrio psíquico; sejam falsos, ambíguos, inexatos, exagerados ou extemporâneos, de forma que
possam induzir a erro sobre seu objeto ou sobre as intenções ou propósitos do consumidor; violem o direito
de privacidade de terceiros; de qualquer maneira direta ou indireta configurem ou possam levar a
configuração de uma situação de concorrência desleal; veiculem, incitem ou estimulem a pedofilia.

Cláusula 27ª: O ASSINANTE assume todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus atos e de sua
conduta, respondendo, ainda, pelos atos que terceiros praticarem em seu nome, por meio do uso de seu
usuário e senha de acesso. O ASSINANTE se compromete a indenizar o MUNDO DO MARKETING por
quaisquer custos, prejuízos e danos decorrentes de ações ou omissões que violem as disposições contidas na
lei.

Cláusula 28ª: O ASSINANTE se declara ciente de que, a partir de seu cadastramento no site do MUNDO DO
MARKETING, suas informações passarão a fazer parte do banco de dados do MUNDO DO MARKETING,
podendo o ASSINANTE receber informações promocionais ou conteúdos informativos (novos lançamentos,
promoções, newsletters, comunicações de relacionamento etc.) do MUNDO DO MARKETING e/ou de outras
empresas idôneas com as quais O MUNDO DO MARKETING mantenha relacionamento.

Cláusula 29ª: Os valores a serem pagos pelo acesso ao conteúdo do MUNDO DO MARKETING, quando for o
caso, serão reajustados, na menor periodicidade permitida em lei, pela variação do IGP-M ou por outro índice
que venha a substituí-lo. Ditos valores, de outra parte, poderão ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate
do inicial equilíbrio econômico-financeiro em caso de elevação dos custos relativos ao MUNDO DO
MARKETING ou em caso de adoção de regime tributário diverso do que vem sendo praticado.
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Cláusula 30ª: O pagamento das mensalidades deverá ser efetuado conforme opção feita pelo ASSINANTE no
ato do cadastramento nas modalidades disponíveis conforme a opção de forma de pagamento escolhida pelo
ASSINANTE. Este declara expressamente, desde já, concordar com que o MUNDO DO MARKETING efetue
débitos em seu cartão de crédito ou conta corrente, na periodicidade de pagamento mencionada na página
de oferta relacionada ao serviço/produto objeto deste Contrato.

Cláusula 31ª: O ASSINANTE declara-se ciente de que o plano ANUAL é um serviço recorrente e será feita
renovação automática de sua assinatura todos os anos, no mesmo valor, até que haja o reajuste conforme
expresso neste documento. Em caso de cancelamento, o ASSINANTE deve entrar em contato com a Central
de Relacionamento no e-mail assinatura@mundodomarketing.com.br ou telefones 11-2122-4047 ou 213005-9547. Após receber o comunicado do ASSINANTE, o MUNDO DO MARKETING.

Parágrafo Primeiro: O ASSINANTE declara-se ciente de que a renovação do plano de assinatura
ANUAL é automática e que caso não tenha interesse no mesmo, deverá entrar em contato com o
setor responsável através do FALE CONOSCO solicitando o cancelamento da renovação antes que
ela ocorra.
Parágrafo Segundo: A partir do dia 7 de janeiro de 2016, o plano Anual apresenta essa facilidade de
renovação programada ao final do período a fim de garantir maior comodidade e agilidade na
renovação. O ASSINANTE declara-se ciente de que, assinando por cartão de crédito, no momento
do término de sua assinatura, o MUNDO DO MARKETING irá programar sua renovação
automaticamente, respeitando o meio a forma de pagamento e os valores escolhidos.
O ASSINANTE garantirá as condições de pagamento no valor que foi feita a assinatura, seja ela com
valor promocional ou não.

Cláusula 32ª: Caso o ASSINANTE opte pela opção de pagamento via cartão de crédito, no caso de
impossibilidade do débito das mensalidades na modalidade escolhida pelo ASSINANTE, o MUNDO DO
MARKETING reserva-se no direito de emitir contra o ASSINANTE um boleto para cobrança do Plano de
Assinatura contratados, incluindo no boleto a taxa referente a despesas de manuseio e envio do mesmo.

Cláusula 33ª: Na hipótese do não pagamento das mensalidades na data prevista, o ASSINANTE incorrerá em:
(i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do débito devidamente atualizado nos
termos do item (ii) abaixo, calculados da data do vencimento até a data do efetivo pagamento; (ii) atualização
monetária calculada da data do vencimento até a data do pagamento da obrigação, pela variação do IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado), apurada pela Fundação Getúlio Vargas, no mesmo período; caso tal
índice seja extinto, será adotado o índice oficial que o substituir ou, na falta desse, outro índice que
contemple a perda de poder aquisitivo da moeda brasileira; e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor do débito, cobrada de uma única vez.

7

Cláusula 34ª: O ASSINANTE pode cancelar a assinatura a qualquer momento, o que incorrerá (i) quitar
mensalidades em atraso; (ii) quitar as mensalidades dos meses em uso do serviço; e (iii) arcar com uma multa
de 20% sobre o valor pago no ato da assinatura, a título de custos operacionais e taxas bancárias. Não haverá
estorno de valores pagos no cartão de crédito. O reembolso do valor pago, diminuído a multa de 20%,
possíveis atrasos e os meses utilizados, será realizado por meio de um único depósito bancário em nome do
ASSINANTE no prazo de até 15 dias úteis a contar do envio dos dados bancários pelo ASSINANTE.

Cláusula 35ª: O ASSINANTE pode desistir da compra no prazo de 07 dias a contar do dia da assinatura, se o
assinante exercitar o direito de arrependimento previsto nessa cláusula o valor pago será devolvido. Caso
não
tenha
sido
feita
a
utilização
dos
serviços
PREMIUM.
Download de qualquer ferramenta do Inteligência faz parte desse serviço.

Cláusula 36ª: O ASSINANTE declara estar ciente de que, com o término de sua assinatura, por qualquer razão,
todos os conteúdos ligados a esta assinatura serão imediatamente cancelados, bem como todo e qualquer
arquivo, conteúdo, informação ou dados armazenados pelo ASSINANTE nestes conteúdos serão
automaticamente apagados, sem que isso gere qualquer ônus para o MUNDO DO MARKETING ou direito de
indenização ao ASSINANTE.

Cláusula 37ª: Caso ocorra a rescisão do presente Contrato, por qualquer motivo, as partes comprometem-se
a saldar e liquidar, imediatamente, eventuais débitos e pendências existentes, relativos a períodos já
disponibilizados e ainda não pagos, se for o caso.

Cláusula 38ª: O MUNDO DO MARKETING poderá, a qualquer momento e de acordo com seu exclusivo
critério, independente de qualquer aviso ao ASSINANTE, alterar o presente Contrato, sendo que o ASSINANTE
deverá revê-lo regularmente para garantir que estará sempre ciente de todas as alterações implementadas.
O uso continuado pelo ASSINANTE após a publicação de qualquer alteração neste Contrato implicará a sua
concordância e aceitação.

Cláusula 39ª: O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste Contrato implicará sua imediata rescisão
ou suspensão, sem nenhum aviso ou notificação.

Cláusula 40ª: Suporte Técnico. O Plano de Acesso ora contratado compreende a prestação de suporte técnico
online gratuito ao ASSINANTE na forma prevista na página Fale Conosco num prazo de até 72 horas.
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Cláusula 41ª: Ao marcar a caixa de seleção “li e concordo com os termos de uso” ao final do formulário de
cadastro no site “www.mundodomarketing.com.br”, o ASSINANTE declara ter examinado atenciosamente e
incondicionalmente concordado com os termos e condições constantes do presente Contrato, passando a
ter direito de acesso, após a confirmação do respectivo pagamento, ao conteúdo unicamente em formato
digital.

Cláusula 42ª: As partes elegem o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Atualizado em Maio de 2020.
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