TERMO DE USO DO ESPAÇO DE EXPERIÊNCIAS
1.

Introdução

Este termo (“Termo”) regulamenta o uso do dos espaços de experiência do onono (“Espaços”),
oferecidos pela BASF S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das
Nações Unidas, 14.171, 2º andar, 9º andar (conjuntos 901 e 902), 10º andar ao 12º andar e
14º andar ao 17º andar, Torre C Crystal Tower, do Condomínio Rochaverá Corporate Towers,
Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob nº 48.539.407/0001-19 (“BASF”), aos
usuários (“Usuários”).
A utilização dos Espaços por você implica na aceitação integral e plena deste Termo. Deste modo,
é importante que você o leia com atenção.
A utilização dos Espaços também se submete aos demais termos, avisos, regulamentos de uso
e instruções disponibilizados ao Usuário, bem como às eventuais atualizações realizadas neste
Termo. Deste modo, é imprescindível que você fique atento às atualizações disponibilizadas no
Espaços.
1.1
•

Resumo
O onono não cobra pela utilização de seus espaços e serviços, a menos que
explicitamente firmado em contrato para circunstâncias especificas;

•

É expressamente proibido cobrar qualquer tipo de taxa de admissão, ingresso, convite
e afins das pessoas que participarão das atividades no onono;

•

O preenchimento de solicitação de reserva através do portal de reservas onono
(ononopro) é obrigatório. A solicitação de reserva não implica confirmação imediata
de reserva. Cada solicitação será tratada pelo time de experiencias, e será enviada
uma mensagem ao e-mail da pessoa solicitante um aceite, recusa ou anotações de
revisão.

•

A responsabilidade de organização de credenciamento (conferência de lista de
confirmação, impressão e entrega de crachás é de inteira responsabilidade da parte
solicitante. O onono não se responsabiliza pela criação, impressão e entrega de
crachás.

•

Você se compromete a não realizar atividades que prejudiquem a imagem da BASF
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ou de seus parceiros comerciais, colaboradores, terceiros e temporários;

2.

•

Você se compromete a não utilizar mão de obra escrava

•

Nenhuma manifestação de preconceito e discriminação será tolerada

O Que É o onono?

O onono é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. Ele fica
no 9º andar da sede da empresa no Morumbi, e foi criado para conectar todo o ecossistema da
transformação digital, promover a geração de negócios, e inspirar ações de impacto
socioambiental. Além de espaços de convivência, criação, coworking, interatividade e conexão,
todo o universo BASF está representado nos 500m2, que comportam também os laboratórios
sensoriais e de aplicação de Home&Personal Care (incluindo um salon test), a equipe da
plataforma digital Shop@BASF e o time de transformação digital.
O ambiente onono é propício para diversos tipos de experiências, que podem ir além de tudo o
que o espaço já oferece como infraestrutura. O time da BASF está pronto para colaborar na
elaboração de experiências exclusivas para cada tipo de evento, público, campanha ou ação.
3.

O Que Você Encontrará no onono

No onono existem diversas experencias, dentre as quais:
•

Túnel de LED: A primeira experiência imersiva começa aqui. Um túnel de espelhos
equipado com um painel gigante de LED de altíssima resolução e sonorização espacial. E
além de tudo, propicia fotos incríveis para postar nas redes sociais. O conteúdo é
programável, e deve ter resolução mínima Full HD ou 4K. É necessário enviar material
com 48h de antecedência do evento para programação de conteúdo.

•

Aquário de Co-Criação: Desenhado para receber atividades colaborativas e criativas,
propicio para atividades de design thinking e o que mais a criatividade mandar. Este
espaço é assim equipado:
•

04 mesas rebatíveis com rodízios, que podem ser usadas integradas ou separadas,
bem como recolhidas e acomodadas dentro do próprio espaço.

•

10 cadeiras de pés fixos. É possível solicitar mais 10 cadeiras ou pufes, até o limite
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de 20 lugares, caso não estejam sendo usados por outra atividade no Open Space.
•

01 display de 65 polegadas, com entrada HDMI no piso, USB, e sincronizada com
o sistema de automação WePresent.

•
•

Sistema de áudio independente sincronizado pela automação WePresent.

Co-Working 1: área de livre utilização, em espaço aberto para permitir conexão com o
ambiente.
•

2 mesas hexagonais móveis, com capacidade aproximada de 5 pessoas/mesa

•

10 cadeiras com rodinhas, que podem ser movimentadas pelo espaço, de acordo
com a disposição dos eventos

•
•

4 pontos de energia (220v)

Co-Working 2: área de livre utilização, em espaço aberto para permitir conexão com o
ambiente. Este espaço é preferencialmente destinado à equipe operacional do laboratório
de Care Chemicals. Sua utilização em eventos está sujeita à disponibilidade da equipe.
•

1 display de 55 polegadas, com entradas HDMI na parede, USB, e sincronizada
com o sistema de automação WePresent.

•

3 mesas hexagonais com capacidade aproximada de 5 pessoas/mesa

•

8 cadeiras tipo office, com encosto alto, ergonômicas, com regulagem de altura e
inclinação.

•

•

6 pontos de energia (220v)

•

8 poltronas fixas, em tecido, com pontos de conectividade USB intercalados.

Café Bar: área de convivência e conveniência, equipada com filtro de água, máquina
automática de café e micro-ondas. Também é um ponto de apoio para montagem de
serviço de alimentos e bebidas preferencialmente dos fornecedores indicados pelo onono.
•

1 bancada alta

•

5 banquetas altas

•

2 mesas tipo bistrô

•

1 máquina de café (5 variedades, incluindo água quente)

•

1 micro-ondas

•

1 display de 55 polegadas, com entrada HDMI na parede, USB, e sincronizada
com o sistema de automação WePresent.

•

Sistema de áudio sincronizado pela automação WePresent.
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•

Arquibancada: área de convivência e descontração, que também faz vezes de plateia
para atividades que acontecem pelo espaço. Possui pontos de energia e entradas USB
espalhadas pela sua extensão. Capacidade para até 30 pessoas sentadas. Nas
arquibancadas também temos algumas plantinhas, que são carinhosamente cuidadas
pelo time da Fundação Espaço ECO®. Para maior conforto dos participantes,
recomendamos que as atividades que utilizem este espaço durem no máximo 2h, pois a
área não tem estofado.

•

•

Sistema de áudio sincronizado pela automação WePresent.

•

3 mesas redondas

•

13 pufes coloridos

Colmeia Interativa: Um dos espaços mais versáteis do onono, tem formato hexagonal
que lembra o favo de uma colmeia, e inspira bastante trabalho e criatividade! Com
fechamento em cortina, possibilita momentos mais reservados, e também se conecta
com a área da arquibancada. É o cenário ideal para apresentações, talk shows, peças de
teatro e truques de ilusionismo.
•

2 displays de 55 polegadas, com entradas HDMI no piso, USB, e sincronizada com
o sistema de automação WePresent.

•

•

5 poltronas estilo tulipa, sem regulagem de altura, com acabamento em tecido

•

2 mesinhas de apoio

•

1 mesinha de canto (baixa)

Lounge: área de convivência e pequenas interações. Fica pertinho da Colmeia, e funciona
como “puxadinho” da arquibancada se precisar de mais espaço.
•

1 display de 55 polegadas, com entradas HDMI na parede, USB, e sincronizada
com o sistema de automação WePresent.

•

4 poltronas estilo tulipa, sem regulagem de altura, com pés fixos e acabamento
em tecido

•

•

1 mesa de centro

•

Sistema de áudio sincronizado pela automação WePresent.

Laboratórios de Aplicação Care Chemicals: aqui é onde a mágica acontece. Os
cientistas da BASF testam a aplicação das soluções desenvolvidas para o mercado de
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Home & Personal Care. São dois laboratórios equipados e operantes, com áreas
reservadas para formulação e aplicação, piso drenável, lava-olhos e todos os demais
critérios de segurança que um laboratório deste porte exige.
•

Laboratório Sensorial Cabelo e Pele: utilizado para testes das soluções desenvolvidas
pelos nossos cientistas para cuidados com cabelo e pele. Esta área é fechada e
climatizada para possibilitar melhor performance das experiências ali realizadas.

•

Laboratório Sensorial Salon Test: um verdadeiro salão de beleza, com lavatório e
cadeira com espelho, para que profissionais possam testar as soluções desenvolvidas
pelos nossos cientistas para cuidados com os cabelos.

•

Shop@BASF: os bastidores da nossa plataforma digital ao vivo! O time que roda o ecommerce da BASF para pequenas e médias indústrias no Brasil e algumas localidades
da América do Sul.

4.

Segurança em Primeiro Lugar!

O onono atende a todas as normas de segurança da BASF e possui brigada de incêndio
devidamente capacitada para garantir a segurança e bem-estar de seus visitantes. O espaço
conta com:
•

Câmeras de monitoria 24/7

•

2 saídas de emergência locais, que conectam o andar diretamente com o piso térreo, de
onde brigadistas orientam o deslocamento até o ponto seguro de encontro. As saídas
estão localizadas à esquerda da entrada principal e em frente ao laboratório, e estão
identificadas com sinais luminosos no teto. Importante: estas portas não conectam os
demais andares do condomínio, somente tem saída liberada no piso térreo.

•

2 saídas de emergência na área comum do condomínio, que conectam os demais andares
do prédio, e dão acesso ao térreo, ponto seguro de encontro em caso de emergências.

•

Detectores de fumaça e jatos de água (sprinklers).

•

Extintores de incêndio.

É proibido provocar fumaça nos Espaços. Assim, caso seu evento necessite de alimentação, a
comida deverá ser preparada em local fora do onono, a não ser que a preparação não exija o
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cozimento de alimentos, quando poderá ser preparada no local.
5.

Os Espaços para Reserva

A capacidade máxima dos Espaços é de 80 pessoas, já contando com o time residente, que é
aproximadamente 30 pessoas. A BASF respeita o balanceamento da laje imposto pelo
condomínio, e sempre zela pela segurança de seus visitantes e colaboradores. Os Espaços
possuem as respectivas lotações máximas:

6.

•

Coquetel com serviço volante

80 pessoas

•

Palestra formato auditório (Arena onono) 60 pessoas

•

Workshop com mesas de apoio

30 pessoas

•

Design Thinking (Aquário)

20 pessoas

Quero Usar os Espaços

O onono é um espaço aberto, que realiza atividades diversas organizadas pela BASF e seus
parceiros, e recebe visitas de público espontâneo.
Antes de utilizar os Espaços, a agenda de eventos deve ser consultada no portal onono em
onono.agendaopen.com
Para solicitar reservas, é necessário acessar o Portal de Reservas onono, ou ononopro:
1. Acessar o site onono.agendaopen.com
2. Preencher o cadastro conforme passos indicados
3. Aguardar confirmação da sua solicitação de reserva, que será enviada por e-mail
7.

Das Responsabilidades

A BASF disponibilizará os Espaços de modo a sempre oferecer experiências de qualidade, sendo
que quaisquer interrupções em razão de ocorrências técnicas, operacionais ou imprevisíveis em
razão da natureza serão solucionadas de maneira célere e efetiva sempre que possível.
A BASF não se responsabiliza pela organização do seu evento, sendo de sua inteira
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responsabilidade a contratação de eventuais prestadores de serviços que sejam necessários para
o evento, incluindo serviços de alimentação e estacionamentos.
A BASF oferecerá Wi-Fi livre para todos os visitantes, bem como 2 FlipCharts Digitais com
conexão Wi-Fi, que podem ser deslocados pelo espaço, e utilizados para espelhar conteúdos de
smartphones, laptops ou baixados da nuvem. A BASF poderá também oferecer tecnologia de
transmissão ao vivo e uma equipe residente de captação e edição de vídeos. Para utilizar todos
estes recursos, é imprescindível informar no formulário de solicitação de reservas pelo ononopro.
A confirmação dos recursos está sujeita a confirmação de disponibilidade pela equipe de
experiencias do onono.
A BASF não se responsabiliza pela interrupção das funcionalidades dos serviços de tecnologia
colocados à sua disposição.
A BASF não se responsabiliza pelos serviços prestados por fornecedores eventualmente
indicados por ela, sendo certo que é responsabilidade da organização do evento firmar os
respectivos contratos e demais documentos que entenda necessário às suas necessidades.
8.

Segurança

A BASF preza pela segurança, sigilo e inviolabilidade de todos os dados cadastrais fornecidos
por você. No entanto, você deve estar ciente que as medidas de segurança na internet não são
infalíveis, principalmente em razão da rápida evolução do ambiente virtual. Deste modo, a BASF
não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
9.

Atenção!

É proibido o uso de equipamentos a gás, ou que provoquem fumaça ou faísca.
É terminantemente proibido fumar em quaisquer dependências do onono.
É proibida a entrada de animais no espaço, com exceção de cães-guia.
A BASF não dispõe de armários para visitantes, portanto, recomenda-se que fiquem atentos a
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seus pertences. O onono não se responsabiliza pelos pertences de seus visitantes.
A voltagem de todas as tomadas é 200v, com módulos de 10A. Há dois pontos com módulos de
20A, localizados na bancada do café. Espalhados pelo espaço, oferecemos pontos de energia e
entradas USB para conectar celulares ou carregadores de notebook.
A iluminação é integrada por todo o espaço, somente permitindo controle exclusivo no Aquário
de Co-Criação.
A BASF está preparada para receber visitantes cadeirantes, ou com mobilidade reduzida.
Havendo a necessidade de receber visitantes com outros tipos de deficiência, recomenda-se que
a organização do evento providencie suporte (tradução de LIBRAS, por exemplo).
A BASF incentiva o consumo consciente de alimentos e bebidas, evitando o desperdício, bem
como encoraja observar se o cardápio escolhido oferece variedades de alimentos para diabéticos,
intolerantes a lactose ou glúten.
10.

Sobre Estes Termos

Para se adaptar às expectativas dos Usuários, a BASF poderá modificar este Termo. Assim, é
importante que você o consulte regularmente e caso não concorde com as alterações
promovidas, entre em contato

com a BASF pelo por meio do endereço eletrônico

onono@basf.com.
11.

Da Comunicação da BASF com o Usuário

As notificações e comunicações da BASF a você serão preferencialmente realizadas por meio de
e-mail. As comunicações, igualmente, poderão ser realizadas das seguintes formas:
•

envio de carta ao domicílio do Usuário quando este tiver fornecido um endereço válido à
BASF;

•

comunicação telefônica ao número fornecido pelo Usuário;

•

mediante mensagens SMS ao celular fornecido pelo Usuário.
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As comunicações e notificações serão realizadas por meio dos dados informados por você e
consideradas efetivas, sendo imprescindível, para tanto, que você mantenha seus dados
atualizados.
12.

Duração do Espaços

A BASF não tem previsão de desativar os Espaços, mas reserva-se o direito de assim o fazer a
qualquer momento.
13.

Lei Aplicável e Foro

Todos os itens deste Termo são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Para todos
os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro questionamento
relacionado a este Termo, fica eleito ao foro da Comarca da cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
*-*-*
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