
 

TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES E USO  

 

1. OBJETO  

Este instrumento contém os termos gerais e condições de uso da plataforma MACHINA, 

acessível por meio dos sítios eletrônicos www.tendencias.com.br e 

www.machina.tendencias.com.br e ainda pelo “SISTEMA DE API - Applications Programming 

Interface”. O uso do MACHINA implica a aceitação aos termos e condições de uso abaixo. Para 

continuar a navegar, leia-os atentamente. Caso não esteja de acordo, pedimos que você não 

acesse o Portal. 

 

2. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DO SERVIÇO  

2.1. O MACHINA é uma plataforma online que permite acesso, manipulação e análise de 

séries econômicas de forma fácil e interativa. O serviço concentra atualmente mais de 

17.000 séries, sendo mais de 98% com atualização automatizada a partir de suas fontes 

originais. Atualização em tempo real e alta confiabilidade das principais fontes de séries 

econômicas nacionais: IBGE, Banco Central, Secex, Anfavea, etc. Possui ferramentas 

exclusivas que permitem acesso interativo e rápido às séries: a) API Excel – atualização 

das séries diretamente na planilha de trabalho em um click; b) Principais categorias – 

acesso imediato às séries econômicas mais importantes; c) Minhas categorias – usuário 

pode criar a sua própria seleção de séries preferidas; d) Busca avançada – localização da 

série de interesse a partir de filtros de seleção; e) Busca (livre) – retorno dos resultados 

em estrutura de árvore; f) Interface gráfica – permite fazer diferentes gráficos e análises 

diretamente na plataforma; g) Solicitação para inclusão de séries – inclusão de séries do 

interesse do cliente; e g) Help Desk – ajuda.  

2.2. Mediante o registro, acesso e utilização dos websites ou mediante a utilização do API - 

Applications Programming Interface, incluindo a navegação, visualização, download, 

geração, recebimento e transmissão de quaisquer dados, informações ou mensagens de 

ou para os Websites, o usuário manifesta expressa concordância aos seguintes Termos 

Gerais e Condições de Uso, conforme periodicamente atualizados. 

 

3. DO CADASTRAMENTO  

3.1. A TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA  poderá solicitar que a Licenciada, por 

seu usuário, se cadastre para ter acesso ao MACHINA ou ainda libere no proxy e/ou 

firewall as seguintes URL´s https://www.machina.tendencias.com.br/ - portal do 

MACHINA, com acesso pelo Browser, ou http://18.231.157.14:7777/WS/reset/methods/ - 

Webservice, com acesso pelo macro Excel que será instalada, pelo Setup MACHINA. 

Adicionalmente, o Excel precisará ter permissão de “Escrita” no Windows, para poder 

fazer o download da Macro do Webservice. Ainda, será instalada uma macro no Excel. 

Assim, na Central de Confiabilidade, nas configurações de macro é preciso estar marcado: 

“Habilitar todas as macro”. A configuração deve ser realizada no link: 

http://www.tendencias.com.br/
http://www.machina.tendencias.com.br/
https://www.machina.tendencias.com.br/
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https://suport.office.com.pt-br/article/habilitar-ou-desbilitar-macros-em-arquivos-do-

office-12b036fd-d140-4e74-b45e-16fed1a7e5c6.  

3.2. Devido a política de utilização indevida de software normalmente implementada pelas 

empresas, recomenda-se que o usuário contate o setor de TI da Licenciada de modo que 

seja autorizada a instalação da API - Applications Programming Interface – Windows no 

Excel. A TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA não se responsabiliza por 

eventuais danos causados em virtude da inércia do usuário e/ou da não autorização para 

instalação por parte da Licenciada.   

3.3.  Ao efetuar o cadastro o usuário concorda em fornecer informações verdadeiras, corretas, 

atualizadas e completas, conforme solicitadas, no formato de cadastro disponibilizado ao 

usuário, sob pena de responsabilização nos termos da legislação aplicável vigente.  

3.4. Além disso, o usuário fica responsável por manter sempre atualizado seu cadastro 

empresarial junto à TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA, comunicando, 

imediatamente, sempre que houver quaisquer alterações em seus dados, incluindo, mas 

não se limitando a endereço, telefone e e-mail.  

3.5. A TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA poderá utilizar os dados constantes 

do cadastro para avaliar o MACHINA, ou ainda para identificar e/ou se comunicar com o 

usuário, dentro de sua política de privacidade de dados. Se os dados constantes do 

cadastro do usuário não forem verdadeiros e corretos, ou estiverem desatualizados e 

incompletos, a TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA poderá proceder ao 

bloqueio da conta e do acesso aos serviços, sem que sofra qualquer penalidade.  

3.6. O usuário receberá uma senha e designação de conta no momento em que finalizar o 

processo de cadastro, e concorda que os dados recebidos (senha e conta) são pessoais e 

intransferíveis, sendo o usuário o único e exclusivo responsável por manter a 

confidencialidade de tais informações, bem como por todas as atividades que ocorrerem 

mediante o emprego dos dados do usuário ao acesso.  

3.7. O licenciado deverá notificar imediatamente a TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA 

S/S LTDA. sobre o conhecimento de qualquer uso não autorizado de seus dados de acesso 

ou qualquer outra violação de segurança, incluindo, mas não se limitando, a extravio, 

perda ou roubo de seus dados de Acesso.  

3.8. O licenciado deverá efetuar o “logout” em sua conta ao final de cada sessão de utilização, 

sob pena de responsabilização pelas perdas e danos que a TENDÊNCIAS CONSULTORIA 

INTEGRADA S/S LTDA incorrer.  

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA.   

4.1. Manter disponíveis os serviços contratados durante 24 horas por dia, nos 7 dias da 

semana, exceto: (i) durante interrupções planejadas (que serão notificadas pela 

TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA.) com, pelo menos, 8 (oito) horas de 

antecedência através de e-mail, ou aviso no Sistema, ou pelo website 

www.tendencias.com.br, www.machina.tendencias.com.br, que serão programadas, 

quando possível, durante os finais de semana, ou horários não comerciais nos dias de 

semana, ou (ii) qualquer indisponibilidade causada por caso fortuito ou força maior, ações 

de governo, inundações, incêndios, terremotos, conflitos civis, atos de terrorismo, greves 
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ou problemas laborais (exceto os que envolvem funcionários da TENDÊNCIAS 

CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA.), falhas ou atrasos do fornecedor do serviço de 

Internet. 

4.2. Oferecer suporte remoto gratuito em relação ao uso do Sistema. As requisições de 

suporte devem ser efetuadas exclusivamente via e-mail no endereço 

sac.machina@tendencias.com.br. As respostas serão enviadas até próximo dia útil e 

durante o horário comercial (das 9h00 às 18h00 – hora de Brasília). 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO LICENCIADO 

5.1. Utilizar o Banco de Dados MACHINA em sua atividade empresarial nos estritos termos 

deste Termo e Condições de Uso, respeitando ainda a legislação vigente e o direito de 

terceiros;  

5.2. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelos atos praticados pelos usuários 

autorizados, pelo licenciado, para acessar o Sistema;  

5.3. Tomar todas as medidas de segurança para que os usuários do Banco de dados MACHINA 

não violem nenhum direito de propriedade intelectual da TENDÊNCIAS CONSULTORIA 

INTEGRADA S/S LTDA e caso isso ocorra, comunicar imediatamente a TENDÊNCIAS 

CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA acerca da violação de que venha a ter conhecimento.  

 

6. ACESSO AO MACHINA   

6.1. Para acessar os Banco de Dados MACHINA, o usuário deverá ter instalado pelo menos um 

dos seguintes browser : Chrome, Firefox ou Internet Explorer. Para a API -  Applications 

Programming Interface do Excel será necessário Office 2007/Windows XP ou superiores.  

6.2. O usuário é o único e exclusivo responsável por adquirir, instalar e manter todo e 

qualquer software e hardware necessários para o acesso ao MACHINA.  

6.3. A TENDENCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA não se responsabiliza por quaisquer 

dificuldades técnicas que o usuário enfrentar decorrentes do uso destes softwares e 

hardwares. 

 

7. DAS ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS MACHINA 

7.1. A TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA, sem prévio aviso, poderá modificar, 

suspender, finalizar ou descontinuar qualquer aspecto, funcionalidade, visualização ou 

estética do Banco de Dados MACHINA. Poderá também impor limitações a certas 

características, serviços ou funcionalidades. 

 

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL  

8.1. Os websites, serviços, suas estruturas e todas as funcionalidades neles contidas além das 

informações, dados, projeções, séries proprietárias, textos, imagens e gráficos e todos os 

componentes empregados no Banco de Dados MACHINA são de propriedade da 

TENDÊNCIAS CONSULTORIA INEGRADA S/A LTDA e protegidos por direitos autorais e 

outros direitos de propriedade intelectual.  

mailto:atendimento@tendencias.com.br


8.2. As licenças para o uso do Banco de Dados MACHINA são concedidas de forma não 

exclusiva, intransferível, não sublicenciável, sendo a mesma revogável a qualquer 

momento em relação a todo e qualquer conteúdo fornecido a Licenciada.  

8.3. É garantido à TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA  todo e qualquer direito 

sobre suas marcas registradas, direitos autorais, e outros direitos de propriedade 

intelectual, disponíveis no Banco de Dados MACHINA, ficando vedada a sua utilização sem 

a expressa autorização da TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA, sob pena de 

configuração de ilícitos civis e criminais. 

 

9. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

9.1. A TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA garante que qualquer 

armazenamento, uso e processamento dos Dados Pessoais coletados para acesso ao 

Banco de Dados MACHINA se darão nos termos do Contrato firmado entre as partes e na 

legislação aplicável, protegendo-os contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, 

sejam esses acidentais ou não, devendo tais medidas garantir adequada segurança para 

os riscos apresentados em decorrência da natureza dos dados pessoais coletados. 

9.2. A TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA.  garante que os dados pessoais dos 

usuários não serão compartilhados com terceiros, garantindo, ainda, que os dados 

armazenados em seus sistemas serão utilizados exclusivamente para realizar o 

processamento necessário ao acesso ao Banco de Dados MACHINA ou eventuais 

comunicações sobre ele entre as partes.  

9.3. A TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S LTDA poderá utilizar os Dados Pessoais, 

cruzá-los e/ou enriquecê-los com outros Dados Pessoais que já estejam em sua posse, ou 

que venha adquirir e incluir em seus sistemas, para a criação de perfis demográficos, de 

consumo e socioeconômicos de pessoas físicas e jurídicas; para levantamento de 

informações estatísticas e de mercado; como substrato para a criação ou para a análise 

do sucesso do Banco de Dados MACHINA, para a melhoria dos produtos e algoritmos do 

Banco de Dados MACHINA, assim como para a preparação de relatórios, métricas e outras 

soluções e software de inteligência de negócios.  
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