
  
1. Definições  
 
LIVRE Business Design—LBD : Empresa de  Design e Consultoria em Gestão Empresarial 
sediada a Av. Evandro Lins e Silva nº 840  GR 1817, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 
22631-470, Rio de Janeiro, Brasil.  
 
Web site: Endereço institucional da LIVRE Business Design na Internet.  
 
Visitante: Pessoa física ou jurídica que acessar o Web site da LIVRE Business Design.  
 
Colaborador: Pessoa física ou jurídica que enviar artigos ou matérias para publicação nos es-
paços virtuais do web site.  
 
Anunciante: Pessoa física ou jurídica que contratar espaços para publicidade e propaganda 
disponibilizados na página principal da home page.  
 
Acesso ao site  
 
O acesso ao web site da LIVRE Business Design Ltda poderá ser realizado por qualquer usuá-
rio da Internet por meio do link www.lbd-br.com..  
 
3. Acesso aos espaços virtuais  
 
O acesso aos espaços do site será realizado mediante a introdução de uma senha de autoriza-
ção, obtida a partir do cadastramento do usuário.  
 
4. Restrição de acesso  
 
A LIVRE Business Design se reserva ao direito de definir regras de acesso aos espaços de sua 
home page. Os visitantes, clientes, colaboradores, anunciantes, designers terão níveis de per-
missividade distintos segundo o grau de relacionamento com a empresa.  
 
5. Políticas de Relacionamento 
A LIVRE Business Design promove a participação dos visitantes em seus espaços virtuais. 
No entanto, existem algumas diretrizes responsáveis por garantir a qualidade e a produtivida-
de das interações estabelecidas em tais espaços. A seguir apresentamos as políticas vigentes:  
 
5.1) Quanto à emissão de opiniões por meio de formulários 
5.1.1) O usuário deverá usar sempre a sua própria senha de acesso ao fórum e nunca emprestá
-la para terceiros.  
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5.1.3) Não usar palavras de baixo calão ou linguagens e expressões inadequadas, que possam 
sugerir algum desrespeito a qualquer participante.  
 
5.1.4) Procurar se preparar a partir do histórico das discussões do espaço antes de participar 
das interações.  
 
5.1.5) Expressar suas opiniões de uma maneira objetiva, consistente e ética.  
 
5.1.6) Formalizar as discussões com a finalidade de aumentar o acervo de capital intelectual 
gerado pela comunidade inerente.  
 
5.1.7) Respeitar e acatar o posicionamento do mediador durante o desenvolvimento de qual-
quer debate ou discussão.  
 
5.1.8) Jamais promover qualquer iniciativa que possa causar alguma perda ou danos morais, 
direta ou indiretamente à algum outro visitante ou mesmo ao próprio web site. 
 
5.2) Quanto a participação nas pesquisas promovidas pela  LBD 
 
5.2.1) Procurar responder a todas as perguntas 
 
5.2.2) Responder com precisão 
 
5.2.3) Recomendar a pesquisa a possíveis interessados 
 
 
6. Tempo da permissão de uso  
 
O tempo da permissão de acesso do visitante é indeterminado, salvo se o mesmo alterar o seu 
perfil ou se a LIVRE Business Design não tiver mais interesse em sua participação. Esse últi-
mo caso só acontece se o comportamento do visitante for inadequado segundo as políticas de 
relacionamento preconizadas pelo web site.  
 
7. Propriedade Intelectual  
 
O material divulgado pelas páginas deste web site, assim como os artigos, palestras e outros 
ativos intelectuais obtidos nos espaços do mesmo, possuem os direitos de propriedade intelec-
tual reservados a LIVRE Business Design, segundo as leis do Brasil, Estados Unidos e outros 
tratados internacionais.  
 
 

Termos de Uso 



  
8. Garantia  
 
A LIVRE Business Design e seus colaboradores não oferecem nenhum tipo de garantia ex-
plícita ou implícita relativa a perdas e danos, causadas por iniciativas de utilização das ori-
entações promovidas pelo acervo intelectual disponível no web site.  
 
9. Posicionamento institucional  
 
As opiniões apresentadas nos espaços virtuais não expressam a posição da empresa sobre os 
assuntos ou temas e sim a linha de conduta dos autores pertinentes.  
 
10. Material recebido pela LIVRE Business Design  
 
Qualquer ativo intelectual, isto é, artigo, material, informação ou ideia que você comparti-
lhe, discuta ou divulgue neste web Site por qualquer meio, será tratado como não confiden-
cial e de propriedade pública e pode ser disseminado ou usado pela LIVRE Business De-
sign para qualquer propósito, qualquer que seja este, incluindo, mas não limitado a, desen-
volver, fabricar e comercializar outros ativos intelectuais.  
 
Você está proibido de compartilhar com, ou divulgar, neste web site qualquer material ile-
gal, ameaçador, caluniador, difamatório, obsceno, escandaloso, provocante, pornográfico ou 
profano ou qualquer outro material que possa dar oportunidade a qualquer ação de respon-
sabilidade civil ou penal nos termos da lei.  
 
11. Revisão dos termos de uso  
 
A LIVRE Business Design pode em qualquer momento revisar estes Termos de Uso por 
meio da atualização deste anúncio sem a obrigação de aviso prévio a qualquer parte interes-
sada. Ao usar este web site, você concorda em cumprir quaisquer revisões, devendo então 
visitar periodicamente esta página para determinar os termos de uso vigentes no momento, 
com os quais você deve concordar em cumprir. 
 
     Rio de Janeiro, 10 de abril de 2016 
 
               LIVRE Business Design 
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