TERMOS DE USO SABE INVEST
1. ACEITAÇÃO
Este é um Acordo firmado entre você (de agora em diante Usuário) e a Sabe Invest para uso do
APP Sabe Invest seja para dispositivos móveis (Android e IOS), servidores, computadores
pessoais ou serviços web. Se você não concordar com estes termos não use esta Plataforma.
Você reconhece que analisou e aceitou os Termos de Uso. Leia-os atentamente pois o uso desta
Plataforma significa que você aceitou todos os termos e concorda em cumpri-los.
Se você, Usuário, for menor de idade ou declarado incapaz em quaisquer aspectos, precisará da
permissão de seus pais ou responsáveis que também deverão concordar com estes mesmos
termos e condições.

2. LICENÇA DE USO
Você recebeu uma licença limitada, não transferível, não exclusiva, livre de royalties e revogável
para baixar, instalar, executar e utilizar esta Plataforma em seu dispositivo.
Você reconhece e concorda que a Sabe Invest concede ao usuário uma licença exclusiva para
uso e desta forma não lhe transfere os direitos sobre o produto. A Plataforma deverá ser
utilizada por você, Usuário.
A venda, transferência, modificação, engenharia reversa ou distribuição bem como a cópia de
textos, imagens ou quaisquer partes nele contido é expressamente proibida, sendo
responsabilizado o Usuário infrator penal e civilmente, inclusive mediante o pagamento de
indenização por perdas e danos e demais obrigações legais decorrentes da violação ao presente
Acordo.
A licença de uso do Sabe Invest é fornecida sem nenhum custo e sem prazo pré-definido. Todas
as
funcionalidades
estão
descritas
na página
de
encontrada
no
site
https://www.sabeinvest.com.br/.
A Sabe Invest poderá, a qualquer momento, e sem aviso prévio, alterar as funcionalidades do
aplicativo Sabe Invest. A Sabe Invest não é obrigada a fornecer nenhum serviço de suporte para
este plano.
O Usuário se compromete a manter sua versão atualizada, objetivando correção de erros,
melhora e evolução da performance e demais atualizações necessárias que são liberadas na
Plataforma.

3. ALTERAÇÕES, MODIFICAÇÕES E RESCISÃO
A Sabe Invest se reserva ao direito de, a qualquer tempo, modificar este Acordo seja incluindo,
removendo ou alterando quaisquer de suas cláusulas. Tais modificações terão efeito imediato.
Após publicadas tais alterações, ao continuar com o uso da Plataforma, o Usuário terá aceitado
e concordado em cumprir os termos modificados.
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A Sabe Invest pode, de tempos em tempos, modificar ou descontinuar (temporária ou
permanentemente) a distribuição ou a atualização desta Plataforma. O usuário não poderá
responsabilizar a Sabe Invest nem seus diretores, executivos, funcionários, afiliados, agentes,
contratados ou licenciadores por quaisquer modificações, suspensões ou descontinuidade da
Plataforma.

4. CONSENTIMENTO PARA COLETA E USO DE DADOS
Para fornecer os serviços e melhorar sua experiência na Plataforma, precisaremos coletar e usar
seus Dados Pessoais. Detalhamos nossas práticas na Política de Privacidade, apresentada neste
documento, com a qual o Usuário deve concordar para usar a Plataforma Sabe Invest.

5. ISENÇÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
Esta Plataforma estará em contínuo desenvolvimento e pode conter erros e, por isso, o uso é
fornecido “no estado em que se encontra” e sob risco do Usuário final. Na extensão máxima
permitida pela legislação aplicável à Sabe Invest e seus Parceiros isentam-se de quaisquer
garantias e condições expressas ou implícitas incluindo, sem limitação, garantias de
comercialização, adequação a um propósito específico, titularidade e não violação no que diz
respeito à Plataforma e qualquer um de seus componentes ou ainda à prestação ou não de
serviços de suporte.
A Sabe Invest não garante que a operação desta Plataforma seja contínua e sem defeitos. Exceto
pelo estabelecido neste documento não há outras garantias, condições ou promessas à
Plataforma, expressas ou implícitas, e todas essas garantias, condições e promessas podem ser
excluídas de acordo com o que é permitido por lei sem prejuízo à Sabe Invest e seus
colaboradores.
A Sabe Invest não garante, declara ou assegura que o uso desta Plataforma será ininterrupto ou
livre de erros e o Usuário concorda que a Sabe Invest poderá remover por períodos indefinidos
ou cancelar esta Plataforma a qualquer momento sem que o Usuário seja avisado.
A Sabe Invest não garante, declara nem assegura que esta Plataforma esteja livre de perda,
interrupção, ataque, vírus, interferência, pirataria ou outra invasão de segurança e isenta-se de
qualquer responsabilidade em relação à essas questões. O Usuário é responsável pelo backup
do seu próprio dispositivo.
Em hipótese alguma a Sabe Invest, bem como seus diretores, executivos, funcionários, afiliadas,
agentes, contratados ou licenciadores responsabilizar-se-ão por perdas ou danos causados pelo
uso da Plataforma
Se o Usuário usar a Plataforma Sabe Invest, ele concede permissão para baixar e instalar
atualizações e recursos adicionais para melhorá-la, aprimorá-la e desenvolvê-la ainda mais.

6. INFORMAÇÃO DE MERCADO
A Sabe Invest pode disponibilizar ao Usuário através de um ou mais de seus Serviços uma ampla
gama de informações financeiras que são geradas internamente ou obtidas de agentes,
fornecedores ou parceiros (“Parceiros”).
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As informações de mercado fornecidas pela Sabe Invest não se destinam a conselhos de
investimento. A Sabe Invest não endossa ou aprova as Informações de Mercado, e as
disponibiliza apenas como um serviço para sua própria conveniência. A Sabe Invest e seus
Parceiros não garantem a precisão, a pontualidade, a integridade ou o sequenciamento correto
da Informação de Mercado, ou garantem quaisquer resultados de seu uso ou dependência da
Informação de Mercado.
A informação de mercado pode tornar-se rapidamente não confiável por várias razões,
incluindo, por exemplo, mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Nem a Sabe Invest nem os Parceiros são obrigados a atualizar quaisquer informações ou
opiniões contidas em qualquer Informação de Mercado, e podem interromper a oferta de
informações de mercado a qualquer momento sem aviso prévio. O Usuário concorda que nem
a Sabe Invest nem os Parceiros serão responsáveis, de qualquer forma, pelo encerramento,
interrupção, atraso ou imprecisão de qualquer Informação do Mercado.
A Sabe Invest lembra que os dados contidos na Plataforma não são necessariamente precisos
ou atualizados em tempo real. Todos preços de ações podem não ser exatos e podem diferir dos
preços de mercado o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e
operações financeiras. Por esse motivo, a Sabe Invest não é responsável por quaisquer perdas
financeiras ou em negociações sofridas como resultado da utilização desses dados.
A Sabe Invest não aceitará qualquer responsabilidade por perdas e/ou danos resultantes do uso
de informações contidas neste aplicativo, incluindo dados, cotações, gráficos e sinais de
compra/venda. Sugerimos que o Usuário se informe sobre os riscos e custos associados à
realização de operações nos mercados financeiros, em especial sobre ações no mercado à vista
pelos riscos associados.
Todo material disponibilizado pela Sabe Invest possui propósito meramente informativo. O
conteúdo apresentado não se trata de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de
investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do Usuário a tomada de decisão.
É recomendável que os investidores busquem aconselhamento profissional antes de investir. As
informações aqui apresentadas podem variar de acordo com o mercado e a Sabe Invest não
garante veracidade, precisão e amplitude das informações prestadas.

7. COMPROMISSO DO USUÁRIO COM A SABE INVEST
O Usuário é obrigado e concorda em usar a Plataforma e seus Conteúdos de acordo com a
legislação vigente, o presente Termo de Uso, qualquer outra notificação ou instruções colocadas
ao seu conhecimento, seja por meio do Termo de Uso ou em qualquer outro lugar dentro dos
Conteúdos que compõem a Plataforma, e de acordo com as regras de convivência, moralidade
e boas práticas geralmente aceitas.
Para este fim, o Usuário compromete-se a NÃO utilizar nenhum Conteúdo para fins ou
propósitos ilegais, proibidos no presente Termo de Uso ou pela legislação vigente, prejudiciais
aos direitos e interesses de terceiros, ou que de qualquer forma possam danificar, inutilizar,
sobrecarregar, deteriorar ou impedir o uso normal dos Conteúdos, equipamentos de
informática ou documentos, arquivos e todos os tipos de Conteúdo armazenados em qualquer
equipamento informático de propriedade ou contratados pela Sabe Invest, outros Usuários ou
de qualquer usuário da Internet (hardware e software).
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Da mesma forma, de acordo com tudo isso, o Usuário NÃO poderá:
•
Usar os Conteúdos para fins ou efeitos contrários à lei, moralidade e boas práticas
geralmente aceitas ou à ordem pública.
•
Violar os direitos de propriedade intelectual ou industrial pertencentes à Sabe Invest ou
de terceiros.
•
Excluir, manipular ou de qualquer forma alterar os direitos autorais e outros dados de
identificação da reserva de direitos da Sabe Invest ou de seus titulares, das impressões digitais
e/ou identificadores digitais, ou de qualquer outro meio técnico estabelecido para o seu
reconhecimento.
•
Obter, e até mesmo tentar obter, os Conteúdos da Plataforma, utilizando meios ou
procedimentos diferentes dos que, de acordo com os casos, foram disponibilizados para esse
fim ou foram indicados para este propósito nas páginas onde os Conteúdos são encontrados ou,
em geral, aqueles que são habitualmente utilizados na Internet para esta finalidade, desde que
não envolvam risco de danos ou inutilização da Plataforma, e/ou dos Conteúdos.
•
Destruir, alterar, inutilizar ou de qualquer outra forma danificar os Conteúdos
encontrados na Plataforma ou introduzir programas, vírus, macros, applets, controles Activex
ou qualquer outro dispositivo lógico ou sequência de caracteres que causem ou possam
provocar qualquer tipo de alteração nos sistemas de informação da empresa ou de terceiros.
O Usuário compromete-se a fazer uso adequado da Plataforma, de acordo com a legislação em
vigor aplicável, sobre Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Eletrônico, e será
responsável por danos de todos os tipos que a Sabe Invest possa sofrer, direta ou indiretamente,
como consequência do não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes desse Termo
de Uso ou da Lei em relação ao uso da Plataforma.
Quando o Usuário inserir seus dados na Plataforma, estará consentindo expressamente com o
recolhimento e armazenamento deles na base de dados da Sabe Invest. O Usuário deve informar
dados verdadeiros ou simulados, atualizados e completos. O Usuário é o único responsável pela
atualização desses dados. A Sabe Invest poderá suspender ou cancelar, independente de aviso
ou notificação, a conta de usuário cuja veracidade e/ou exatidão de informações não seja
verificada ou sobre as quais se tenha fundada suspeita de incorreção, ou que estejam utilizando
a Plataforma em conflito com os Termos de Uso e Política de Privacidade.
O Usuário é o único responsável pela segurança de suas credenciais de acesso à Plataforma. É
por meio destas que o Usuário pode acessar e alterar suas informações pessoais e outros dados
de seu cadastro. Caso haja qualquer suspeita de uso indevido ou não autorizado de sua conta,
o usuário deve notificar imediatamente a Sabe Invest.
Se qualquer uma das disposições deste Termo de Uso ou da Política de Privacidade for declarada
judicialmente inválida ou ineficaz, tal disposição será considerada excluída do presente Termo
e as disposições restantes permanecerão válidas em pleno vigor.
Eventual tolerância, pela Sabe Invest, pela inobservância ou inexecução de quaisquer condições
deste Termo de Uso e Política de Privacidade, constituirá mera liberalidade e não será
considerada como novação ou renúncia ao direito de exigir o pleno cumprimento das obrigações
pactuadas.
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8. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
Todas as controvérsias ou reclamações decorrentes da interpretação ou execução deste Termo
de Uso serão regidas pela legislação brasileira.
Para quaisquer dúvidas sobre a interpretação, aplicação e cumprimento do presente Termo de
Uso, bem como quaisquer reclamações que possam surgir de seu uso, todas as partes
envolvidas submetem-se ao Foro do município de Petrópolis – RJ, renunciando expressamente
a qualquer outro foro que possa corresponder-lhes.

www.SABEINVEST.com.br

Política de Privacidade Sabe Invest
Introdução
Nós, da Sabe Invest, estamos comprometidos em resguardar sua privacidade. O intuito deste
documento é esclarecer quais informações são coletadas dos usuários da nossa Plataforma – e
respectivos serviços – e de que forma esses dados são manipulados e utilizados.
Para fornecer os produto e serviços da Sabe Invest, precisamos processar informações sobre o
Usuário. Os tipos de informações que coletamos dependem de como ele usa nossa plataforma.
Alertamos que se o Usuário não concorda com o conteúdo desta política, não deve baixar nosso
aplicativo nem utilizar quaisquer de nossos serviços.

Sobre a coleta de dados
Em nossas plataformas, as informações são coletadas das seguintes formas:
•
Informações fornecidas pelo Usuário – Coletamos informações de identificação pessoal
– como nome, telefone, e-mail, entre outros– via preenchimento do cadastro. Eventualmente,
a solicitação de algumas informações pode ser feita por meio de contato direto da Sabe Invest
com o Usuário via e-mail, WhatsApp ou telefone.
•
Informações não pessoais – Retemos algumas informações não identificáveis
pessoalmente (“Informações não pessoais”), como sua localização geográfica aproximada, sua
solicitação na web, tipo de navegador, idioma do navegador, páginas da web que você visita
antes ou depois de visitado o nosso site ou usando o APP, URLs, tipo de plataforma, números de
clique, páginas de destino, páginas vistas e a ordem dessas páginas e o tempo gasto nas páginas.
•
“Cookies” – Informações não pessoais são coletadas, dentre outros métodos, através do
uso de cookies, portanto, ao acessar ou usar o aplicativo, podemos usar um ou mais cookies.
O presente Termo permite que a Sabe Invest use suas informações pessoais para diferentes
finalidades:
•
Fornecer, personalizar e aprimorar a plataforma Sabe Invest: usamos as informações
que temos para oferecer nossos Produtos, inclusive para personalizar recursos e conteúdo e
fazer sugestões a você dentro e fora de nossos Produtos. Para criar Produtos personalizados que
sejam únicos e relevantes para você, usamos suas preferências, atividades e seus interesses com
base nos dados que coletamos e dos quais tomamos conhecimento por seu intermédio e de
outras pessoas; como o Usuário utiliza e interage com nossos Produtos; e as pessoas, as coisas
ou os lugares com os quais o Usuário esteja conectado e nos quais tenha interesse, dentro e
fora dos nossos Produtos.
•
Fornecer mensuração, análises e outros serviços comerciais: usamos as informações que
temos (inclusive sua atividade fora de nossos Produtos, como os sites e aplicativos que você
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acessa) para ajudar parceiros a avaliar a eficácia e a distribuição dos respectivos serviços, e
também para entender os tipos de pessoas que usam esses serviços e como elas interagem com
os sites, aplicativos e serviços deles.

•
Promover segurança e integridade: usamos as informações que temos para verificar
contas e atividades, combater condutas danosas, detectar e prevenir spam e outras experiências
negativas, manter a integridade de nossos Produtos e promover a segurança dentro e fora dos
Produtos da Sabe Invest. Por exemplo, usamos os dados que temos para investigar atividades
suspeitas ou violações de nossos termos ou políticas, ou para detectar quando alguém precisa
de ajuda.
•
Comunicar com você: usamos as informações que para nos comunicarmos com você
sobre nossos Produtos e para informar você sobre nossas políticas e termos. Também usamos
suas informações para responder quando você entra em contato conosco.
•
Pesquisar e inovar: usamos as informações que temos (inclusive dos parceiros de
pesquisa com os quais colaboramos) para realizar e apoiar pesquisas e inovação sobre tópicos
relacionados a bem-estar social geral, avanço tecnológico, mercado financeiro e interesse
público.

Sobre o acesso às suas informações pessoais
Poderão ver suas informações pessoais apenas colaboradores da Sabe Invest.
Caso a inserção de suas informações se dê em ações criadas em parcerias, ou o Usuário opte
pela contratação de algum serviço de um parceiro pela Plataforma, os parceiros explicitamente
identificados também terão acesso à informação. Nenhuma informação pessoal poderá ser
divulgada publicamente sem a notificação previa ao Usuário. Além disso, embora trabalhemos
com boas práticas de proteção e segurança, nenhum serviço web possui 100% de garantia
contra invasões e não podemos nos responsabilizar caso isso ocorra.

Sobre o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais
Ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais disponíveis em nossas
páginas, o Usuário publicará o conteúdo por meio de seu perfil na rede selecionada.
A Sabe Invest não tem acesso ao login e senha dos Usuários nessas redes, nem publicará
conteúdo em nome do Usuário sem que ele realize esta ação.

Mudanças na Política de Privacidade
Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma, recomendamos visitar
periodicamente esta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações.
Antes de usar informações para outros fins que não os definidos nesta Política de Privacidade,
solicitaremos sua autorização.
Qualquer dúvida em relação à nossa Política de Privacidade pode ser esclarecida entrando em
contato conosco.
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Envie um e-mail para: faleconosco@sabeinvest.com.br.
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