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TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE - SIGMA 

A Aditus Consultoria Financeira LTDA (“ADITUS”) estabelece nesse documento os Termos de Uso e 
Política de Privacidade das plataformas digitais, que incluem site e/ou aplicativo, nomeados SIGMA, por 
meio dos quais o usuário poderá acessar os serviços e conteúdos disponibilizados pela ADITUS. 

A ADITUS entende que a privacidade de seus clientes é fundamental para garantir o uso tranquilo e 
confiável das plataformas digitais, por essa razão, esse documento objetiva descrever os cuidados 
adotados pela ADITUS na criação e manutenção do site e/ou aplicativo. 

Os presentes Termos de Uso e Política de Privacidade poderão sofrer alterações a qualquer momento, 
portanto, a ADITUS recomenda a leitura prévia, aos acessos ao site e/ou aplicativo, e periódica desse 
documento. 

Estes Termos de Uso e Política de Privacidade estão disponíveis para visualização a qualquer momento 
no Aplicativo, bem como pelo link: , 
https://sigma.aditusbr.com/static/assets/Termos_e_Privacidade.pdf e devem ser lidos, aplicados e 
interpretados conjuntamente com as demais políticas internas e diretrizes da ADITUS, disponível no link: 
http://www.aditusbr.com/Content/pub/Informacoes_Regulatorias_CVM_592_nov18.zip 

1. DEFINIÇÕES 

Aplicativo – Software ou programas desenvolvidos para instalação e uso em dispositivos móveis, como 
smartphones. 

Cookies - Pequenos arquivos adicionados ao navegador do dispositivo e que permitem armazenar e 
reconhecer dados da navegação do usuário. 

Dispositivo – Qualquer computador ou dispositivo móvel que permita o acesso à internet. 

Geolocalização – Determinação da localização geográfica por meio da atribuição de determinadas 
coordenadas espaciais. 

Internet – Rede remota internacional de ampla área geográfica que proporciona transferência de 
arquivos e dados, juntamente com funções de correio eletrônico para milhões de usuários ao redor do 
mundo; net, rede, web. 

Navegador – Transforma todos os dados codificados da rede mundial de computadores em site para 
visualização. 

Produtos e Serviços – Conjunto de dados dispostos visando transmissão de informações de maneira 
eficiente. 

Protocolo de internet – Lista de regras que possibilitam comunicação entre computadores conectados à 
internet. 

Site – Página com domínio e subdomínio próprios que permitem ao usuário acesso aos produtos e 
serviços. 

Sistema Operacional - Conjunto de programas que permite fazer a eficaz gestão dos recursos de um 
computador ou dispositivo móvel. 

Login e Senha – Nome e conjunto de caracteres utilizados por usuários para ingressar áreas de acesso 
restrito. 

Usuário – Clientes ou visitantes que acessam o site e/ou aplicativo. 
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2 – ACEITE DOS TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Ao acessar o Site e/ou Aplicativo o usuário concorda e aceita integralmente os termos e políticas 
dispostos nesse documento, além de consentir com a coleta, armazenamento, tratamento e a utilização 
dos dados e informações cadastrais neles depositadas durante o acesso. 

A aceitação livre, consciente, expressa, informada, plena e sem reservas, de todos os itens destes 
Termos ocorrerá quando do primeiro acesso ao Aplicativo. Caso o usuário não aceite ou não concorde 
com quaisquer das disposições abaixo, ou quaisquer alterações realizadas nestes Termos, deverá se 
abster de utilizar o Aplicativo.  

O acesso ao aplicativo é disponibilizado ao usuário por prazo indeterminado, podendo a ADITUS 
descontinuar o aplicativo a qualquer tempo e limitar o acesso a ele, ensejando ou não a exclusão de 
todas as informações fornecidas, independentemente de prévio aviso, não sendo devido qualquer tipo 
de indenização caso isso ocorra. 

 

3 – CADASTRO 

O site e/ou aplicativo podem possuir área de conteúdos abertos e, também, área de serviços e/ou 
conteúdos restritos. Alguns dados cadastrais serão solicitados para a criação de um perfil com login e 
senha, como: nome completo, empresa, e-mail e cargo. Outros dados podem ser solicitados para acesso 
do usuário a serviços e/ou conteúdos restritos. 

O usuário se responsabiliza pelos dados cadastrais informados e reconhece que inconsistências nesses 
dados poderão ocasionar a impossibilidade de acesso ao site e/ou aplicativo. 

A guarda e sigilo do login e senha cadastrados para acesso no site e/ou aplicativo é de inteira 
responsabilidade do usuário, assim como o não compartilhamento desses dados de acesso com 
quaisquer terceiros. 

O usuário poderá a qualquer momento excluir seu perfil do site e/ou aplicativo, mantendo ressalvada a 
guarda pela ADITUS de informações de navegação e dos dados cadastrais do usuário para comprimento 
de exigências legais e processos judiciais decorrentes da utilização do site e/ou aplicativo pelo usuário. 

O Usuário reconhece que é o único responsável por todas as informações fornecidas quando de seu 
acesso ao aplicativo, responsabilizando-se, com exclusividade e inclusive perante terceiros, por 
quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de informações incorretas, incompletas ou inverídicas 
inseridas. O usuário responderá, ainda, por qualquer conteúdo ilícito ou de qualquer modo contrário à 
moral e aos bons costumes ou que viole direitos de terceiros, bem como que incorpore vírus ou outros 
elementos nocivos no aplicativo ou que prejudique o sistema SIGMA.  

O usuário declara ter ciência de que a inclusão de qualquer informação ou imagem inverídica, falsa ou 
adulterada o sujeitará a todas as sanções aplicáveis constantes da legislação brasileira, inclusive em 
âmbito criminal. 

 

4 – PRIVACIDADE  

Durante a utilização de nosso site e/ou aplicativo poderão ser coletadas informações pessoais através 
do cadastro do usuário para criação de login e senha, conforme descrito no item 3 acima, como 
também, informações não pessoais por meio do uso de cookies ou outras tecnologias que permitam 
armazenar informações de navegação do usuário. 

Informações pessoais: Os dados cadastrais do usuário serão acessados somente em nossos ambientes 
autenticados dentro do nosso site e/ou aplicativo. Alguns dados poderão ser alterados pelo próprio 
usuário, a fim de permitir melhor comunicação entre o usuário e a Aditus.  
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Informações não pessoais: características do dispositivo de acesso, do sistema operacional, do 
navegador, do protocolo de internet (como data e local de origem), cliques e toques, páginas acessadas 
no site e/ou aplicativo da ADITUS, geolocalização, dentre outras. 

Caso o usuário não concorde com o uso de tecnologias de coleta dos dados acima mencionados, deverá 
interromper imediatamente o acesso no site e/ou no aplicativo. 

A Aditus considera todas as informações coletadas por meio do aplicativo como confidenciais, 
garantindo que serão tratadas e armazenadas conforme as determinações destes termos e com a 
adoção das adequadas medidas de segurança.  

 

5 – TRATAMENTO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

As informações coletadas serão tratadas e armazenadas em sua totalidade de forma segura em 
ambiente controlado, respeitando o tempo de guarda descrito nas normas vigentes. As informações 
coletadas serão consideradas sigilosas e somente serão acessadas por pessoas autorizadas e capacitadas 
para tratar de forma segura tais dados. 

A ADITUS preserva a privacidade dos usuários e não compartilha seus dados e informações com 
terceiros, salvo mediante consentimento do próprio usuário, por força de lei ou ordem judicial, sempre 
buscando o cumprimento da legislação brasileira vigente. 

As informações coletadas poderão ser excluídas definitivamente mediante o requerimento do usuário, 
respeitando o prazo legal de guarda da legislação brasileira vigente, mesmo após término de 
relacionamento entre o usuário e a ADITUS. 

O usuário poderá requerer a exclusão dos dados coletados e consequente fim do acesso ao aplicativo, 
entrando em contato com a ADITUS, pelo e-mail: suporte.sigma@aditusbr.com. A ADITUS empreenderá 
todos os esforços para atender aos pedidos, no menor espaço de tempo possível. 

As informações coletadas poderão ser utilizadas pela ADITUS com o intuito de propiciar ao usuário uma 
navegação eficiente tanto no site quanto no aplicativo, com constante aprimoramento e personalização 
de produtos e serviços de acordo com as características e interesses de cada usuário. 

 

 

6 – COOKIES 

Os cookies são pequenos arquivos adicionados ao navegador do dispositivo e que permitem armazenar 
e reconhecer dados da navegação do usuário. O seu uso possibilita reconhecimento do usuário 
facilitando o acesso aos produtos ou serviços com experiência de navegação personalizada, além de 
ativar os recursos de segurança do site e/ou aplicativo para detecção de atividades maliciosas evitando 
o acesso de terceiros a informações do usuário e, também, permite verificar o desempenho do site e/ou 
aplicativo, medir audiência e origem do usuário no primeiro acesso, dentro outras funcionalidades. 

O usuário poderá desabilitar os cookies por meio das opções de configuração do seu navegador, tanto 
no site quanto no aplicativo, mas deverá estar ciente que tal proibição poderá acarretar o não 
funcionamento de algumas funções do site e/ou aplicativo. 

 

7 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

O site e/ou aplicativo da ADITUS poderá conter links que direcionam o usuário, a seu único e exclusivo 
critério, para sites de terceiros. A ADITUS se exime de quaisquer responsabilidades pela segurança de 
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navegação em tais sites, violações das políticas de privacidades e termos de uso, bem como pelo 
conteúdo por neles apresentados. 

A utilização do site e/ou aplicativo da ADITUS ocorre por meio da internet não ficando a ADITUS 
responsável por eventuais danos ou problemas relacionados à indisponibilidade ou falha das 
transmissões de dados ocorridos na internet. 

A utilização do aplicativo da ADITUS poderá consumir o pacote de dados contratado pelo usuário com 
operadora de telefonia móvel, não ficando a ADITUS responsável por tal relacionamento. 

As marcas, nomes, logotipos, nomes de domínio e demais sinais distintivos, bem como todo e qualquer 
conteúdo, desenho, arte ou layout publicado no site e/ou aplicativo são de propriedade exclusiva da 
ADITUS. Toda e qualquer reprodução desses itens de forma, total ou parcial, permanente ou 
temporária, gratuita ou onerosa, sob quaisquer modalidades, formas ou títulos é expressamente 
vedada. 

O usuário é responsável por todos e quaisquer atos ou omissões realizados a partir do acesso ao site 
e/ou aplicativo. Sendo também responsável por qualquer conteúdo por ele carregado, enviado e 
transmitido, bem como pela reparação de todos os danos, diretos e indiretos, que sejam causados a 
ADITUS, a outros usuários e, ainda, a terceiros em virtude do não cumprimento dos dispostos nestes 
Termos de Uso e Política de Privacidade. 

Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidades das partes, na forma da 
Legislação Brasileira. 

Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por qualquer razão, venha a ser reputada nula 
ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, não afetará a validade das demais disposições destes Termos, 
as quais permanecerão plenamente válidas e vinculantes, gerando efeitos em sua máxima extensão. 

A falha da Aditus em exigir quaisquer direitos ou disposições dos presentes Termos não constituirá 
renúncia, podendo exercer regularmente o seu direito, dentro dos prazos legais. 

Estes termos poderão ser alterados a qualquer momento. O usuário somente será comunicado da 
alteração dos termos se houver obrigação legal em tal sentido. Por isso, recomenda-se que o usuário, a 
cada novo acesso, acesse os presentes termos e verifique a data de atualização especificada abaixo. 
Caso não concorde com nova versão dos termos, deverá se abster de utilizar a plataforma.  

Em caso de dúvidas, sugestões, solicitações ou reclamações sobre o aplicativo, os Usuários podem 
contatar por meio do seguinte e-mail: suporte.sigma@aditusbr.com. 

Na eventualidade do descumprimento do disposto nestes termos de uso e política de privacidade, sem 
prejuízo das demais medidas aplicáveis, a ADITUS poderá, a qualquer tempo, a seu critério e sem 
necessidade de aviso prévio, iniciar medidas legais cabíveis para suspender ou limitar o acesso ao site 
e/ou aplicativo. 

Estes Termos de uso e Política de Privacidade são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil e 
quaisquer disputas ou controvérsias decorrentes da utilização do site e/ou aplicativo serão processadas 
na comarca de São Paulo. A utilização do site e/ou aplicativo fora do território brasileiro poderá estar 
sujeitas à legislação e jurisdição das autoridades dos países onde forem comandadas ou iniciadas. 

 


