
 

TERMOS GERAIS DA VMWARE 

Ú ltima atualização: 16 de junho de 2022 

Ao fazer o download ou usar uma Oferta, o Cliente concorda em ficar vinculado aos termos do Contrato.  

1. OFERTAS. 

1.1. Termos aplicáveis. Os termos do Pedido e estes Termos Gerais, incluindo os Anexos aplicáveis e Notas Específicas 
da Oferta (coletivamente, o “Contrato”) regem o uso das Ofertas pelo Cliente. A seguinte ordem decrescente de 
precedência é aplicada: (a) o Pedido; (b) as Condições Gerais; (c) os Anexos; e (d) as Notas Específicas da Oferta.  

1.2. Usuários. O Cliente é responsável pelo cumprimento do Contrato por parte de seus Usuários.  

1.3. Restrições. O Cliente poderá usar as Ofertas apenas para uso interno e para benefício de suas Afiliadas. As Afiliadas 
não poderão usar as Ofertas. O Cliente não poderá revender ou sublicenciar seus direitos às Ofertas. O Cliente não 
poderá usar as Ofertas em um provedor de serviços de aplicativos, uma service bureau, um serviço de TI hospedado 
ou de modo semelhante para terceiros. 

1.4. Análise Comparativa (benchmark). O Cliente poderá usar as Ofertas para realizar testes internos de performance e 
estudos de análise comparativa. O Cliente só poderá publicar ou distribuir os resultados do estudo com a aprovação 
da VMware. O Cliente poderá enviar solicitações à VMware enviando um e-mail para benchmark@vmware.com. 

1.5. Avaliações. As Avaliações têm duração de 30 dias (a menos que a VMware especifique o contrário por escrito). O 
Cliente poderá não ter acesso aos dados da Avaliação após o seu término. As Avaliações são fornecidas “NO ESTADO 
EM QUE SE ENCONTRAM” sem indenização, suporte, compromisso de nível de serviço ou garantia de qualquer tipo, 
de forma expressa ou implícita.  

2. PEDIDOS E PAGAMENTOS.  

2.1. Pedidos Os Pedidos são vinculativos quando a VMware os aceita, o que ocorre na Entrega.  

2.2. Pedidos de compra. Os pedidos de compra não precisam ser assinados para serem válidos. Os termos contidos em 
qualquer pedido de compra ou outro formulário de negócios não são aplicáveis.  

2.3. Sem reembolsos. Todos os Pedidos são não reembolsáveis e não canceláveis, exceto se expressamente previsto no 
Contrato. 

2.4. Excedentes. O Cliente deve pagar todas as remunerações pelo uso das Ofertas, incluindo os montantes para recursos 
complementares (add-on) e remunerações incorridas com base no uso. A VMware pode cobrar diretamente do 
Cliente remunerações consumidas ou excedentes, mesmo que o Cliente tenha originalmente comprado as Ofertas 
através de um revendedor autorizado da VMware. 

2.5. Pedidos Diretos. Esta seção 2.5 (Pedidos Diretos) é aplicada apenas aos Pedidos feitos diretamente com a VMware. 
Se o Cliente adquirir direitos sobre as Ofertas através de um revendedor autorizado da VMware, poderão ser 
aplicados termos diferentes em relação ao faturamento, pagamento e impostos. 

2.5.1. Pagamentos. Exceto conforme previsto em um Pedido, as remunerações das Ofertas serão regidas pela lista de 
preços aplicável no momento do faturamento. O Cliente deverá pagar todas as remunerações incontestadas e 
despesas aprovadas no prazo de 30 dias a partir da data da fatura. Após 30 dias, os juros incidirão em no mínimo 
1,5% ao mês ou à maior taxa legal.  

2.5.2. Contestações. Para contestar quaisquer remunerações de boa-fé, o Cliente deverá notificar a VMware por escrito 
pelas razões da contestação antes da data de vencimento do pagamento. As partes deverão negociar de boa-fé para 
resolver a contestação o mais rápido e razoavelmente possível. A VMware não suspenderá ou encerrará o acesso do 
Cliente a qualquer Oferta devido a remunerações não pagas e contestadas enquanto o Cliente e a VMware estiverem 
negociando para resolver a contestação. 

2.5.3. Impostos. As remunerações são livres de Impostos. O Cliente deverá pagar ou reembolsar a VMware por todos os 
Impostos. Se o Cliente for obrigado a reter qualquer Imposto, o Cliente deverá incrementar seus pagamentos para 
que a VMware receba todos as somas devidas integralmente. Se o endereço do Cliente for fora dos Estados Unidos, 
a VMware tratará o endereço de “faturamento” do Cliente como o local de fornecimento para fins de IVA. 

mailto:benchmark@vmware.com
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3. PRAZO. 

3.1. Prazo. O Contrato se aplica às Ofertas a partir da data efetiva do Pedido até a expiração ou rescisão do direito do 
Cliente às Ofertas, conforme estabelecido neste Contrato. 

3.2. Suspensão temporária. No caso de um risco de segurança para um Serviço ou seus usuários, a VMware pode 
suspender o uso desse Serviço pelo Cliente. 

3.3. Rescisão Motivada. Qualquer uma das partes pode rescindir o Contrato (no todo ou em parte) ou o direito do Cliente 
a uma Oferta nos termos do Contrato com efeito imediato mediante notificação por escrito se a outra parte: (a) 
violar materialmente qualquer disposição do Contrato e não saná-la em 30 dias após o recebimento da notificação 
por escrito; ou (b) tornar-se insolvente ou sujeito a qualquer forma de processo de falência.  

3.4. Efeito da Rescisão. Com a rescisão do Contrato ou de parte dele: (a) todos os direitos sobre as Ofertas aplicáveis 
terminam imediatamente; (b) o Cliente deve interromper o uso e destruir quaisquer cópias dessas Ofertas; e (c) cada 
parte deve devolver ou destruir quaisquer Informações Confidenciais da outra parte sob seu controle (que não sejam 
informações que devem ser retidas por lei). Qualquer disposição que as partes pretendam manter após a rescisão 
do Contrato permanecerá em vigor. 

4. INFORMAÇÕ ES CONFIDENCIAIS. 

4.1. Proteção. O Recebedor deve proteger as Informações Confidenciais do Divulgador com pelo menos o mesmo 
cuidado com que protege suas próprias Informações Confidenciais, mas não menos do que o cuidado razoável. O 
Recebedor não pode usar as Informações Confidenciais do Divulgador, exceto para exercer seus direitos e cumprir 
suas obrigações nos termos do Contrato. O Recebedor poderá divulgar Informações Confidenciais apenas para suas 
Afiliadas, funcionários e contratados que precisem conhecer as Informações Confidenciais para os propósitos do 
Contrato e que tenham um dever de confidencialidade não menos restritivo do que esta seção 4 (Informações 
Confidenciais). 

4.2. Exceções. As obrigações do Recebedor na seção 4.1 (Proteção) não serão aplicadas se as informações: (a) forem 
legitimamente conhecidas pelo Recebedor no momento da divulgação sem qualquer obrigação de confidencialidade; 
(b) forem legalmente divulgadas ao Recebedor por um terceiro sem restrições de confidencialidade; (c) tornarem-
se publicas sem culpa do Recebedor; ou (d) forem desenvolvidas independentemente pelo Recebedor sem acesso 
ou uso das Informações Confidenciais do Divulgador. 

4.3. Medida Cautelar. Nada no Contrato limita o direito de uma parte de buscar uma reparação justa por violação desta 
seção 4 (Informações confidenciais). 

5. PROPRIEDADE. 

5.1. Conteúdo do Cliente O Cliente retém todos os Direitos de Propriedade Intelectual sobre o Conteúdo do Cliente. 

5.2. IP da VMware. A VMware retém todos os Direitos de Propriedade Intelectual das Ofertas, incluindo quaisquer 
melhorias, aprimoramentos, modificações e trabalhos derivados. Se o Cliente fornecer algum feedback sobre as 
Ofertas, a VMware poderá usá-lo sem restrições. 

5.3. Reserva de Direitos. Exceto conforme expressamente declarado no Contrato, o Contrato não concede a nenhuma 
das partes quaisquer direitos, implícitos ou de outra forma, ao conteúdo ou propriedade intelectual da outra parte.  

6. GARANTIAS LIMITADAS.  

6.1. Serviços de Software e em Nuvem. A VMware garante que o Software e os Serviços em Nuvem estarão 
substancialmente em conformidade com a Documentação: (a) para o Software, durante 90 dias após a Entrega; ou 
(b) para os Serviços em Nuvem, pelo Prazo da Assinatura. O Cliente deve apropriadamente instalar e usar as Ofertas 
sem modificação e de acordo com a Documentação. O Cliente deve notificar a VMware sobre uma suposta violação 
desta garantia dentro do período de garantia aplicável. Como único recurso do Cliente em caso de violação desta 
garantia, a VMware deverá: (1) corrigir qualquer erro reproduzível no Software ou no Serviço em Nuvem; ou (2) 
rescindir o Software ou Serviço em Nuvem e reembolsar as remunerações de licença aplicáveis (para o Software) ou 
remunerações pré-pagas não utilizadas (para os Serviços em Nuvem). 
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6.2. Serviços Profissionais e Serviços de Suporte. A VMware garante que os Serviços Profissionais e os Serviços de 
Suporte serão executados de maneira profissional, de acordo com os padrões do setor. O Cliente deve notificar a 
VMware em até 30 dias sobre uma suposta violação desta garantia. Como único recurso do Cliente em caso de 
violação desta garantia, a VMware deverá: (a) corrigir a violação; ou (b) rescindir o Serviço aplicável e reembolsar 
quaisquer remunerações pré-pagas não utilizadas para esse Serviço. 

6.3. Aviso de Garantias. Exceto pelas garantias limitadas nesta seção 6 (Garantias Limitadas), até o máximo permitido 
por lei, a VMware, para si mesma e em nome de seus fornecedores, se isenta de todas as garantias e condições 
expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo quaisquer garantias de comercialização, qualidade satisfatória, 
adequação a um fim específico, titularidade, não infração e qualquer garantia decorrente do curso da negociação 
ou curso do desempenho, relacionado às Ofertas. Nem a VMware nem seus fornecedores garantem que as Ofertas 
funcionarão de forma ininterrupta, que as Ofertas estarão livres de defeitos ou erros ou que as Ofertas atenderão 
(ou são projetadas para atender) às necessidades do Cliente.  

7. INDENIZAÇÃO.  

7.1. Defesa e Indenização. Sujeito ao restante desta seção 7 (Indenização), a VMware vai: (a) defender o Cliente contra 
qualquer Reivindicação de Infração; e (b) indenizar o Cliente pelos valores finalmente concedidos ao Cliente por um 
tribunal de jurisdição competente ou agência governamental, ou ajustado em um acordo, sobre a Reivindicação de 
Infração.  

7.2. Requisitos. O Cliente deve fornecer à VMware uma imediata notificação sobre qualquer Reivindicação de Infração 
e cooperar razoavelmente com as solicitações de assistência da VMware. A VMware terá o controle exclusivo da 
defesa e acordo da Reivindicação de Infração. 

7.3. Exclusões. A VMware não tem nenhuma obrigação no âmbito desta seção7 (Indenização) com respeito a uma 
Reivindicação de Infração com base em: (a) combinação de Materiais Indenizados com materiais que não sejam da 
VMware; (b) uso de uma versão mais antiga dos Materiais Indenizados quando o uso de uma versão mais recente 
teria evitado a infração; (c) quaisquer modificações nos Materiais Indenizados que não sejam feitas pela VMware; 
(d) qualquer Entregável fornecido pela VMware em conformidade com as especificações do Cliente; (e) qualquer 
reivindicação relacionada a software de código aberto ou tecnologia gratuita que não esteja incorporada pela 
VMware às Ofertas; ou (f) qualquer Material Indenizado fornecido gratuitamente, em versão beta ou com base em 
avaliação. 

7.4. Recursos. Se os Materiais Indenizados se tornarem, ou, na opinião razoável da VMware, forem propensos a se 
tornarem, objeto de uma Reivindicação de Infração, a VMware deve, a seu critério e às suas custas: (a) obter os 
direitos necessários para que o Cliente continue usando os Materiais Indenizados; ou (b) modificar ou substituir os 
Materiais Indenizados para torná-los não infratores. Se esses recursos não forem comercialmente viáveis, a VMware 
poderá rescindir o direito do Cliente aos Materiais Indenizados e reembolsar quaisquer aplicáveis:  

(1) remunerações pré-pagas pelos Serviços em Nuvem ou Software de Assinatura, proporcionalmente à parte 
restante do Prazo de Assinatura então vigente; 

(2) remunerações pagas por Licenças Perpétuas ou Entregáveis, menos a depreciação linear ao longo de uma vida 
útil de três anos; e  

(3) remunerações pré-pagas não utilizadas para Serviços de Suporte descontinuados.  

7.5. Ú nico recurso. Esta seção 7 (Indenização) declara o único recurso do Cliente e toda a responsabilidade da VMware 
por Reivindicações de Infração.  

8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.  

8.1. Aviso. Na extensão máxima permitida por lei, nenhuma das partes será responsável por lucros cessantes ou 
oportunidades de negócios, perda de uso, perda de dados, perda de fundo de comércio, interrupção de negócios 
ou quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais sob qualquer teoria de responsabilidade. 
Essa limitação será aplicada independentemente de uma parte ter sido avisada da possibilidade de tais danos e 
independentemente de qualquer recurso falhar em seu propósito essencial.  
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8.2. Limite Máximo de Responsabilidade Monetária A responsabilidade agregada de cada parte no âmbito deste 
Contrato não excederá os valores pagos ou a pagar pelo Cliente pela Oferta que deu origem à reivindicação nos 
12 meses anteriores ao evento que deu origem à reivindicação, exceto para Licenças Perpétuas, onde a 
responsabilidade agregada de cada parte não excederá as taxas de licença pagas pelo Software que deu origem à 
reivindicação. A responsabilidade agregada da VMware por uma Avaliação não excederá US$ 5.000. 

8.3. Exclusões. As limitações de responsabilidade nas seções8.1 (Aviso) e 8.2 (Limite Máximo de Responsabilidade 
Monetária) não se aplicarão a: (a) obrigações de indenização da VMware no âmbito da seção 7 (Indenização); (b) 
infração de qualquer uma das partes dos Direitos de Propriedade Intelectual da outra parte; (c) violação pelo 
Cliente da seção 2 do Anexo de Serviços em Nuvem (Uso Aceitável); ou (d) qualquer responsabilidade que não 
possa ser limitada por lei. 

8.4. Limitações Adicionais. A responsabilidade da VMware por qualquer software de terceiros incorporado ao 
Software ou Serviços em Nuvem está sujeita a esta seção 8 (Limitação de Responsabilidade). Os fornecedores da 
VMware não têm responsabilidade nos termos do Contrato, e o Cliente não pode apresentar reivindicações 
diretamente contra eles. A VMware não tem responsabilidade com relação a qualquer Conteúdo de Terceiros. 

9. USO E PRIVACIDADE DE DADOS. 

9.1. Dados Pessoais. Se a VMware atuar como processadora de Dados Pessoais, a VMware vai processar os Dados 
Pessoais de acordo com o Adendo de Processamento de Dados. 

9.2. Conta, Operações e Dados de Uso. A VMware coleta informações de contato e de compra do Cliente para 
gerenciar a conta do Cliente e para atender aos Pedidos. A VMware também processa: (a) informações necessárias 
para facilitar a entrega e operação das Ofertas, verificar o cumprimento dos termos do Contrato, faturar e prestar 
Serviços de Suporte; e (b) dados de configuração, desempenho e uso para melhorar os produtos e serviços da 
VMware e outras finalidades de análise, conforme detalhado nas Notas Específicas da Oferta. Na medida em 
qualquer um que esses dados incluam informações que identifiquem um indivíduo, a VMware processará essas 
informações de acordo com a Declaração de Privacidade de Produtos e Serviços da VMware disponível em 
www.vmware.com/br/help/privacy.html. 

9.3. Solicitações de Suporte e Serviços Profissionais. O Cliente é responsável por tomar as medidas necessárias para 
proteger quaisquer informações sensíveis ou Dados Pessoais fornecidos à VMware ao receber Serviços de Suporte 
ou Serviços Profissionais. Essas etapas podem incluir ofuscar ou remover essas informações ou trabalhar com a 
VMware no momento da submissão para limitar a divulgação. 

9.4. Divulgações obrigatórias. A VMware pode divulgar o Conteúdo do Cliente ou as Informações Confidenciais se a 
VMware for exigida por lei ou mediante ordem de um órgão judicial ou administrativo de jurisdição competente 
(uma “Demanda”). A menos que legalmente proibida de fazê-lo, a VMware deve fornecer ao Cliente uma notificação 
e uma cópia da Demanda. Se a Demanda estiver relacionada a Serviços em Nuvem, a VMware deve (i) informar à 
autoridade relevante que a VMware é um provedor de serviços que atua em nome do Cliente, e todas as solicitações 
de acesso ao Conteúdo do Cliente devem ser encaminhadas por escrito ao contato identificado pelo Cliente (ou, se 
nenhum contato for fornecido em tempo hábil, ao departamento jurídico do Cliente) e (ii) fornecer acesso ao 
Conteúdo do Cliente somente com a autorização do Cliente. Se o Cliente solicitar, e às custas do Cliente, a VMware 
deverá tomar medidas razoáveis para contestar a Demanda. Se a VMware for legalmente proibida de notificar o 
Cliente sobre a Demanda, a VMware deverá avaliar a validade da Demanda e, se a VMware não acreditar que a 
Demanda seja legal, a VMware deverá contestá-la. A VMware deve limitar o escopo de qualquer divulgação às 
informações mínimas necessárias para cumprir a Demanda.  

10. SOFTWARE DE CÓ DIGO ABERTO. O software de código aberto é licenciado ao Cliente sob os próprios termos de 
licença aplicáveis do software de código aberto, que podem ser encontrados ou no arquivo open source_licenses.txt 
que acompanha as Ofertas, a Documentação ou em www.vmware.com/br/download/open_source.html. Estes 
termos de licença são consistentes com a licença concedida no Contrato e podem incluir direitos adicionais que 
beneficiem o Cliente. Os termos de licença de código aberto prevalecem sobre o Contrato na medida em que o 
Contrato impõe mais restrições em relação ao Cliente do que os termos de licença de código aberto aplicáveis. Na 
medida em que a licença para qualquer software de código aberto exija que a VMware disponibilize o código-fonte 
correspondente e/ou modificações (os “Arquivos Fonte”) ao Cliente, o Cliente poderá obter uma cópia dos Arquivos 
Fonte aplicáveis em www.vmware.com/br/download/open_source.html ou enviando uma solicitação por escrito, 

https://www.vmware.com/br/help/privacy.html
http://www.vmware.com/br/download/open_source.html
http://www.vmware.com/br/download/open_source.html
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com nome e endereço, para: VMware, Inc., 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, Estados Unidos da América. 
Todas as solicitações devem especificar claramente: Open Source Files Request, Attention: General Counsel. Esta 
oferta para obter uma cópia dos Arquivos Fonte é válida por três anos a contar da data em que o Cliente adquire 
seu direito à Oferta. 

11. DIVERSOS. 

11.1. Transferência e Atribuição. O Cliente não pode ceder o Contrato ou qualquer Pedido sem o consentimento da VMware. 
Quando validamente cedido, o Contrato vinculará e reverterá em benefício das partes e de seus respectivos 
sucessores e cessionários.  

11.2. Notificação. Todas as notificações devem ser feitas por escrito. As notificações ao Cliente serão fornecidas: (a) por 
e-mail para o endereço de e-mail associado à conta do Cliente, se o Cliente tiver assinado as notificações por e-mail; 
ou (b) por postagem no portal do cliente da VMware. As notificações legais para a VMware deverão ser enviadas à 
VMware, Inc., 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, Estados Unidos da América, Attention: Legal 
Department. 

11.3. Renúncia. A renúncia a uma violação do Contrato não constituirá uma renúncia a qualquer violação posterior. 

11.4. Autonomia das Cláusulas. Se qualquer parte deste Contrato for considerada inválida ou inexequível, todas as 
cláusulas remanescentes permanecerão em vigor na medida do possível para efetuar a intenção das partes. 

11.5. Seguros. A VMware manterá seguro durante a vigência do Contrato. O Memorando de Seguros da VMware pode 
ser visualizado em www.vmware.com/br/agreements. 

11.6. Cumprimento das Leis. Cada parte deve cumprir todas as leis aplicáveis. 

11.7. Controle de Exportação: As Ofertas estão sujeitas aos Regulamentos de Administração de Exportação dos EUA 
(incluindo os regulamentos de “exportação considerada” e “reexportação considerada”) e podem estar sujeitas às 
leis de controle de exportação de outros países. O Cliente declara e garante que: (a) O Cliente e qualquer Usuário 
não são, e não atuam em nome de: (1) qualquer pessoa que seja cidadã, nativa ou residente, ou que seja controlada 
pelo governo de qualquer país para o qual os Estados Unidos tenham proibido transações de exportação; ou (2) 
qualquer pessoa ou entidade listada na lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas do 
Departamento do Tesouro dos EUA, ou na Lista de Pessoas Negadas ou Lista de Entidades do Departamento de 
Comércio dos EUA, ou qualquer lista de pessoas designadas aplicável semelhante; (b) o Cliente, e qualquer Usuário, 
não permitirá que as Ofertas sejam usadas para quaisquer fins proibidos por lei, incluindo qualquer desenvolvimento 
proibido, projeto, fabricação ou produção de mísseis ou armas nucleares, químicas ou biológicas; e (c) o Cliente e 
qualquer Usuário não estão sujeitos, ou direta ou indiretamente, a qualquer ordem emitida por qualquer agência 
do governo dos Estados Unidos que revogue ou negue, no todo ou em parte, os privilégios de exportação do Cliente 
nos Estados Unidos. O Cliente deverá notificar a VMware imediatamente se o Cliente ou qualquer Usuário se tornar 
sujeito a qualquer pedido desse tipo.  

11.8. Lei Aplicável. O Contrato é regido pelas leis do Estado da Califórnia e pelas leis federais dos EUA, se o endereço de 
faturamento do Pedido do Cliente for nos Estados Unidos, e pelas leis da Irlanda se o endereço de faturamento do 
Pedido do Cliente estiver fora dos Estados Unidos. As regras de conflito de leis são expressamente renunciadas. A 
Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias não é aplicável. 

11.9. Usuário Final do Setor Público dos EUA. Se o Cliente for um Usuário Final do Setor Público dos EUA, o Anexo do 
Setor Público dos EUA disponível em www.vmware.com/br/agreements substituirá ou modificará as disposições 
mencionadas no Contrato. 

11.10. Direitos de Terceiros. Exceto conforme expressamente declarado, o Contrato não cria quaisquer direitos para 
qualquer pessoa que não seja parte dele. Somente as pessoas que fazem parte do Contrato podem exigir ou se 
apoiar em qualquer um de seus termos. 

11.11. Força Maior. Exceto pelas obrigações de pagamento do Cliente, nenhuma das partes será responsável por qualquer 
atraso ou falha no cumprimento devido a qualquer causa além do controle razoável da parte, incluindo conflitos 
trabalhistas, distúrbios industriais, falhas sistêmicas de serviços públicos, atos da natureza, pandemias, embargos, 
tumultos, ordens do governo, atos de terrorismo ou guerra. 

http://www.vmware.com/br/agreements
http://www.vmware.com/br/download/terms
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11.12. Independência Entre as Partes. Nada no Contrato pretende constituir uma relação fiduciária, de intermediação, 
joint venture, de parceria ou de confiança entre as partes. Nenhuma das partes tem autoridade para obrigar a outra 
parte.  

11.13. Tradução. Esta versão em português destes Termos Gerais é fornecida apenas como cortesia, e o uso das Ofertas 
pelo Cliente é regido pela versão em inglês destes Termos Gerais, publicada em www.vmware.com/br/agreements. 

11.14. Contrapartes. O Contrato pode ser assinado eletronicamente ou em vias, caso em que cada cópia assinada será 
considerada um original como se as assinaturas aparecessem no mesmo documento. 

11.15. Acordo Integral. O Contrato contém todo o acordado entre as partes e substitui todas as comunicações, representações, 
propostas, compromissos, entendimentos e contratos anteriores ou contemporâneos, escritos ou orais, entre as partes 
em relação ao seu objeto. O Contrato só pode ser alterado por escrito e assinado por ambas as partes. 

12. DEFINIÇÕ ES. 

Afiliada significa uma entidade que é direta ou indiretamente controlada, está sob controle comum ou controla essa parte, 
em que “controle” significa uma propriedade, direito de voto ou interesse semelhante representando mais de 50% do total 
de interesses disponíveis dessa entidade naquele momento. 

Serviço em Nuvem significa o serviço em nuvem da VMware especificado no Pedido do Cliente. 

Guia de Serviços em Nuvem significa o Guia de Serviços em Nuvem da VMware atual, disponível em 
www.vmware.com/br/agreements. 

Informações Confidenciais significam informações ou materiais fornecidos por uma parte (“Divulgador”) à outra parte 
(“Recebedor”) que: (a) esteja em forma tangível e rotulada como “confidencial” ou semelhante; ou (b) informações que uma 
pessoa razoável sabia ou deveria saber serem confidenciais. As Informações Confidenciais incluem: (1) chaves da licença; (2) 
Preços da VMware, roteiros de produtos ou planos de marketing estratégicos; (3) materiais não públicos relacionados às 
Ofertas; e (4) Credenciais de Login do Cliente. 

Cliente significa a entidade identificada no Pedido como “Cliente”. 

Conteúdo do Cliente significa o conteúdo carregado pelo Cliente ou qualquer Usuário no Serviço em Nuvem ou fornecido à 
VMware como parte dos Serviços de Suporte, mas não inclui Conteúdo de Terceiros ou informações da conta. Para os fins 
desta definição, “conteúdo” significa quaisquer dados, incluindo todos os arquivos de texto, som, vídeo ou imagem e software 
(incluindo imagens de máquina). 

Adendo de Processamento de Dados significa o Adendo de Processamento de Dados da VMware atual, disponível em 
www.vmware.com/br/agreements. 

Entregável significa todos os relatórios, análises, scripts, modelos, códigos ou outros resultados de trabalho entregues pela 
VMware conforme especificado na SOW aplicável para Serviços Profissionais. 

Entrega significa: (a) para os Serviços em Nuvem, quando a VMware enviar por e-mail as Credenciais de Login para o endereço 
de e-mail associado à conta do Cliente; (b) para o Software, quando a VMware notificar o Cliente sobre a disponibilidade do 
Software para download; (c) para os Serviços de Suporte, após a emissão de uma fatura pela VMware para esses Serviços de 
Suporte; (d) para os Serviços Profissionais, conforme especificado na SOW aplicável; (e) nos créditos do programa de compras, 
quando a VMware disponibilizar o saldo de créditos no portal aplicável; e (f) para envio e entrega de objetos físicos, instalação 
de atendimento regional da Ex Works VMware (INCOTERMS 2020™). 

Documentação significa a documentação do produto descrevendo os recursos, a funcionalidade e o uso das Ofertas 
publicadas e atualizadas pela VMware periodicamente em docs.vmware.com. 

Avaliação significa uma Oferta (ou parte de uma Oferta) disponibilizada gratuitamente, para avaliação, teste, prova de 
conceito ou finalidade semelhante.  

Anexos significa os anexos a esses Termos Gerais (Software, Serviços em Nuvem, Serviços Profissionais, Entidades federais 
dos EUA e VMware) disponíveis em www.vmware.com/br/agreements. 

Materiais Indenizados significam os Serviços em Nuvem, Software e Entregáveis. 

http://www.vmware.com/br/agreements
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Reivindicação de Infração significa qualquer reivindicação de um terceiro de que os Materiais Indenizados infringem qualquer 
patente, marca comercial ou direito autoral desse terceiro, ou se apropriam indevidamente de um segredo comercial 
(somente na medida em que a apropriação indevida não seja resultado das ações do Cliente). 

Direitos de Propriedade Intelectual significa todos os direitos de propriedade intelectual em todo o mundo, incluindo direitos 
autorais, marcas comerciais, marcas de serviço, segredos comerciais, know-how, invenções, patentes, solicitações de 
patentes, direitos morais e todos os outros direitos de propriedade, sejam registrados ou não. 

Credenciais de Login significa quaisquer senhas, chaves de autenticação ou credenciais de segurança que permitem o acesso 
do Cliente e o gerenciamento do Serviço em Nuvem. 

Oferta(s) significa, coletivamente, Serviços ou Software. 

Notas Específicas da Oferta significa as notas de licença aplicáveis ou notas de serviços encontradas no Guia do Produto, no 
Guia de Serviços em Nuvem e no Guia de Serviços de Suporte. 

Pedido significa um pedido empresarial, uma SOW, uma cotação ou outro documento de pedido de Ofertas, emitido pelo 
Cliente à VMware ou para o revendedor autorizado VMware do Cliente e aceito pela VMware, descrito na seção 2 desses 
Termos Gerais (Pedidos e Pagamentos).  

Licença Perpétua significa uma licença para o Software com um prazo perpétuo. 

Dados Pessoais são definidos no Adendo de Processamento de Dados.  

Guia do Produto significa o Guia do Produto da VMware então atual, disponível em www.vmware.com/br/agreements. 

Serviços Profissionais significa os serviços descritos na SOW aplicável.  

Contrato de Nível de Serviço significa a versão atual do acordo de nível de serviço aplicável para um Serviço em Nuvem, 
disponível em www.vmware.com/br/agreements.  

Serviço(s) significa Serviços em Nuvem, Serviços de Suporte ou Serviços Profissionais. 

Software significa os programas de computador da VMware para os quais o Cliente obtém a licença sob um Pedido, 
juntamente com qualquer código de software relacionado que a VMware fornece como parte dos Serviços de Suporte e que 
não está sujeito a um contrato de licença separado. 

SOW significa um contrato por escrito entre o Cliente e a VMware contendo detalhes específicos do projeto dos Serviços 
Profissionais ou da folha de dados on-line da VMware. 

Software de Assinatura significa Software que é licenciado por um prazo específico.  

Prazo de Assinatura significa o período em que o Cliente tem permissão para usar um Serviço em Nuvem ou Software de 
Assinatura, declarado no Pedido aplicável. Para quaisquer Serviços em Nuvem sob demanda, Prazo de Assinatura significa o 
período durante o qual o Cliente usa o Serviço em Nuvem. 

Serviços de Suporte significa suporte e serviços de assinatura da VMware que são adquiridos em um Pedido ou incluídos na 
compra de Software de Assinatura ou Serviços em Nuvem. 

Guia de Serviços de Suporte significa o Guia de Serviços de Suporte da VMware atual, disponível em 
www.vmware.com/br/agreements. 

Imposto significa quaisquer impostos sobre vendas, consumo, IVA, GST (Imposto sobre serviços e mercadorias), uso, receitas 
brutas, negócios e ocupação, retenção e outros impostos (além dos impostos sobre a receita da VMware), taxas de 
exportação e importação, taxas alfandegárias e taxas semelhantes impostas por qualquer governo ou outra autoridade.  

Agente Terceiro significa um terceiro que fornece serviços de tecnologia da informação ao Cliente mediante um contrato por 
escrito. 

Conteúdo de Terceiros significa um conteúdo fornecido por terceiros que interagem com um Serviço em Nuvem, mas que 
não faz parte do Serviço em Nuvem. O Conteúdo de Terceiros é opcional e está sujeito aos termos de terceiros que 
acompanham o Conteúdo de Terceiros. 
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Usuário Final do Setor Público dos EUA significa um Usuário Final Federal dos EUA ou um Usuário Final do Governo Estadual 
ou Local dos EUA, conforme esses termos estão definidos no Anexo do Setor Público dos EUA. 

Usuário significa um funcionário, contratado ou Agente Terceiro que o Cliente autoriza a usar as Ofertas conforme permitido 
pelo Contrato ou pelas Credenciais de Login do Cliente. 

VMware significa VMware, Inc., uma corporação de Delaware, se o endereço de faturamento do Pedido for nos Estados 
Unidos, ou VMware International Unlimited Company, uma empresa organizada e existente de acordo com as leis da Irlanda, 
se o endereço de faturamento do Pedido estiver fora do Estados Unidos, exceto se o endereço de faturamento do Pedido for 
no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia ou nas Ilhas do Pacífico, caso em que VMware significa a entidade aplicável 
identificada no Anexo de entidades da VMware encontrado em www.vmware.com/br/agreements. 
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