Termos de Uso Brevo BR
Última atualização: 28 de abril de 2016

Bem-vindo ao BRevo BR!
Agradecemos por utilizar o nosso aplicativo.
AO USÁ-LO, VOCÊ ESTÁ CONCORDANDO COM ESTES TERMOS, POR ISSO, LEIA-OS
COM ATENÇÃO. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM OS MESMOS, NÃO INSTALE O
APLICATIVO EM SEU APARELHO.
Reservamo-nos expressamente o direito de alterar estes Termos de Uso de tempos em
tempos, sem aviso prévio. Você reconhece e concorda que é sua a responsabilidade de rever
este site e estas Condições de Uso de tempos em tempos e se familiarizar com todas as
modificações. Seu uso continuado deste aplicativo após tais modificações constituirá no
reconhecimento dos Termos de Uso modificados e acordo para cumprir e ser regido pelos
Termos de Uso modificados.

Descrição de serviços
O BRevo BR é um aplicativo para plataformas móveis (celulares e tablets) onde se é possível
pesquisar, através de geolocalização ou não, promoções, cervejas, cervejarias e
estabelecimentos que vendam cerveja próximas ao seu aparelho ou através de buscas
pessoais de maneira que possamos apoiar o que está próximo a você e às suas preferências.
Futuramente outras funcionalidades serão aplicadas referentes a outros serviços do meio.
Para isso um cadastro será solicitado após a instalação do aplicativo e não nos
responsabilizamos pelas informações por você inseridas nesta plataforma, mas avisamos que
as mesmas poderão ser utilizadas para controle e conhecimento interno de nossos usuários,
porém garantindo a sua confidencialidade e privacidade.

Sobre o uso do aplicativo e Propriedade Intelectual
As marcas, nomes, logotipos, nomes de domínio e demais sinais distintivos, bem como todo e
qualquer conteúdo, desenho, arte ou layout publicado no aplicativo são de propriedade
exclusiva do BRevo BR.
São vedados quaisquer atos ou contribuições tendentes à descompilação, engenharia reversa,
modificação das características, ampliação, alteração, mesclagem ou incorporação em
quaisquer outros programas ou sistemas. Enfim, toda e qualquer forma de reprodução, total ou
parcial, permanente, temporária ou provisória, de forma gratuita ou onerosa, sob quaisquer
modalidades, formas ou títulos do aplicativo é expressamente vedada.
O uso de nossa plataforma não lhe confere a propriedade sobre direitos de propriedade
intelectual sobre os nossos serviços ou sobre o conteúdo que você acessar. Você não pode
usar conteúdos de nosso aplicativo a menos que obtenha permissão do proprietário de tais
conteúdos ou que o faça por algum meio permitido por lei. Estes termos não conferem a você o
direito de usar quaisquer marcas ou logotipos utilizados em nosso aplicativo.

Nosso aplicativo exibe alguns conteúdos que não são do BRevo BR. Esses conteúdos são de
exclusiva responsabilidade da entidade que os disponibiliza como cervejarias,
estabelecimentos etc. e nós somos responsáveis apenas pela sua atualização em nossos
servidores. Caso você perceba algo fora de nossos padrões ou com informações destoantes,
sinalize-o para nós para que possamos tomar as devidas providências. Mas isso não significa,
necessariamente, que revisaremos conteúdos, portanto por favor, não presuma que o faremos.
Você é responsável por fornecer, às suas próprias custas, todo o equipamento necessário para
utilizar o aplicativo, no caso um celular ou tablet com acesso à internet (incluindo o pagamento
de todas as taxas associadas a tal acesso).
Reservamo-nos o direito exclusivo de modificar ou descontinuar o aplicativo, incluindo qualquer
um dos recursos, a qualquer momento, com ou sem aviso prévio. Não nos será
responsabilizado por você ou qualquer terceiro que devemos exercer tal direito. Qualquer novo
recurso que aumente ou aprimore os serviços então em vigor neste aplicativo, serão
igualmente sujeitas a estes Termos de Uso.
Os usuários que desejam utilizar o aplicativo precisam obrigatoriamente preencher os campos
de cadastro e fornecer informações válidas e corretas.
As informações do cadastro são de exclusiva responsabilidade de quem as inseriu. No caso de
acarretarem danos ou prejuízo de qualquer espécie, sanções legais podem ser tomadas pelo
BRevo BR a fim de resguardar seus interesses e a integridade dos outros usuários do sistema.

Dos usuários, clientes e da plataforma
Denomina-se ‘usuário’ àquele que se prontifica a instalar o aplicativo e utilizá-lo em prol de seu
lazer, para encontrar promoções, cervejas e cervejarias ou qualquer informação que lhe
interesse no mercado de cerveja.
‘Clientes’ são as cervejarias e estabelecimentos que propõem, através de contrato com o
BRevo BR, a atualizar a sua lista de produtos, valores e informações perante à plataforma.
‘Apoiador’ é todo estabelecimento e/ou cervejaria cliente do BRevo BR.
BRevo BR é o aplicativo móvel e representa toda a sua equipe e funcionários responsáveis
pelas atualizações, coordenação e acompanhamento das informações nele inseridas pelos
usuários durante a sua utilização.

Proteção à Privacidade e aos Direitos Autorais
Ao utilizar nossos Serviços, você concorda que o aplicativo poderá usar esses dados de acordo
com nossas políticas de privacidade.
Este aplicativo pode ligá-lo a outros sites na Internet ou incluir referências a informações,
documentos, software, materiais e / ou serviços fornecidos por outras partes. Esses sites
podem conter informações ou material que algumas pessoas podem achar impróprio ou
ofensivo. Esses outros sites e informações não estão sob nosso controle, e você reconhece
que não somos responsáveis pela exatidão, cumprimento de direitos autorais, legalidade,
decência ou qualquer outro aspecto do conteúdo de tais sites, nem somos responsáveis por
erros ou omissões em quaisquer referências a outras partes ou seus produtos e serviços. A

inclusão de um link ou referência é fornecido apenas como uma conveniência e não implica o
endosso de, ou associação com, os sites ou informações por nós, ou qualquer garantia de
qualquer tipo, expressa ou implícita.
Caso você entenda que alguém está violando seus direitos autorais e quiser nos notificar, entre
em contato conosco através do e-mail contato@brevo.com.br.

Como modificar e cancelar nossos Serviços
Estamos constantemente alterando e melhorando o nosso aplicativo. Podemos incluir ou
remover funcionalidades ou recursos e podemos também suspender ou encerrar um Serviço
por completo.
Você pode deixar de usar nosso aplicativo a qualquer momento. O BRevo BR também poderá
deixar de prestar os serviços a você ou incluir ou criar novos limites a nossos serviços a
qualquer momento.

Nossas Garantias e Isenções de Responsabilidade
Fornecemos nosso aplicativo usando um nível comercialmente razoável de capacidade e
cuidado e esperamos que você aproveite seu uso dele.
O BRevo BR não presta serviço de agenciamento, apenas concede licença de uso de software
que serve como ferramenta facilitadora de contato inicial entre usuários e apoiadores.
Quaisquer defeitos, perdas ou danos relativos à relação comercial são de responsabilidade
exclusiva dos Apoiadores e Usuários.

Usos comerciais de nossos Serviços
Se você estiver usando nosso aplicativo em nome de uma empresa, tal empresa aceita estes
termos. Ela isentará de responsabilidade e indenizará o BRevo BR e trabalhadores de qualquer
reivindicação, processo ou ação judicial proveniente de ou relacionado ao uso dos Serviços ou
à violação destes termos, incluindo qualquer responsabilidade ou despesa resultante de
reivindicações, perdas, danos, processos, julgamentos, custos de litígio e honorários
advocatícios.

Sobre estes Termos
Podemos modificar estes termos ou quaisquer termos adicionais que sejam aplicáveis a um
Serviço para, por exemplo, refletir alterações da lei ou mudanças em nossos Serviços. Você
deve consultar os termos regularmente. Postaremos avisos sobre modificações nesses termos
nesta página. Publicaremos um aviso de alteração sobre os termos adicionais dentro do
Serviço aplicável. As alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor pelo
menos quatorze dias após sua publicação. Entretanto, alterações a respeito de novas
funcionalidades de um Serviço ou alterações feitas por razões legais entrarão em vigor
imediatamente. Se você não concordar com os termos alterados de um Serviço, deve
descontinuar o uso desse Serviço.
Em caso de conflito entre estes termos e os termos adicionais, os termos adicionais
prevalecerão com relação a esse conflito.

Estes termos regem a relação entre o BRevo BR e você. Eles não criam quaisquer direitos para
terceiros.
Caso você não cumpra estes termos e nós não tomemos providências imediatas, isso não
significa que estamos renunciando a quaisquer direitos que possamos ter (como tomar
providências futuras).
Caso uma condição específica destes termos não seja executável, isso não prejudicará
quaisquer outros termos.

Política de Privacidade BRevo BR
Última atualização: 28 de abril de 2016
A utilização do aplicativo pressupõe a aceitação deste acordo de privacidade. O
BRevo BR reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste
modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com
regularidade de forma a estar sempre atualizado.
Sobre as informações coletadas
Coletamos informações da seguinte maneira:



Informações fornecidas por você – a utilização do aplicativo requer um
cadastro de dados pessoais como nome, sobrenome, e-mail, entre outros,
que guardaremos em nossa base;



Informações que coletamos a partir do seu uso do aplicativo – buscas,
localização, reviews, notas e quaisquer interações feitas por você através
do aplicativo;



Informações fornecidas pelos apoiadores – os clientes do BRevo BR como
cervejarias, lojas, entre outros, fornecem informações sobre seus produtos e
serviços que serão sempre atualizadas pelos nossos servidores assim que
recebidas.

Como utilizamos as informações coletadas
Usamos as informações que coletamos para fornecer, manter, proteger e melhorar
a sua experiência com o aplicativo, desenvolver novas soluções e proteger o BRevo
BR e nossos usuários.
Também poderão ser utilizadas para pesquisa interna de nossa equipe, de maneira
que possamos conhecer melhor nosso público-alvo e trabalhar em melhorias.
Compartilhamento de informações
As informações dos usuários cadastrados no aplicativo BRevo BR poderão ser
transferidas a terceiros para efeitos de mala direta e oferta de produtos.
Para fins de segurança, as informações poderão ser compartilhadas quando houver
requerimento de autoridades judiciais ou governamentais competentes para fins de
investigações pessoais conduzidas por elas, mesmo que não exista uma ordem
judicial, por exemplo (e sem limitar-se a) quando tratar-se de investigação de
caráter penal ou a violação de direitos do autor, ressalvadas as hipóteses de sigilo
de informações determinadas por leis em vigor, ou ainda, comunicar informações
quando haja motivos suficientes para considerar que a atividade de um usuário seja
suspeita de tentar ou de cometer um delito ou tentar prejudicar outras pessoas.

Este direito será utilizado pelo BRevo BR à sua inteira discrição quando o considere
apropriado ou necessário para manter a integridade e a segurança da comunidade
e de seus usuários.
ATENÇÃO: O BREVO BR POSSUI LINKS DE ACESSO PARA OUTROS SITES E QUE
NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTA POLÍTICA. ASSIM, VERIFIQUE A POLÍTICA DE
PRIVACIDADE DESSES SITES, TENDO EM VISTA QUE SUAS INFORMAÇÕES SERÃO
ADMINISTRADAS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE CADA UM DELES E QUE PODEM
DIFERENCIAR DAS NOSSAS.
Sobre o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais
Ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas mídias sociais
disponíveis em nosso aplicativo, o usuário estará publicando o conteúdo por meio
de seu perfil na rede selecionada. O BRevo BR não tem acesso ao login e senha dos
usuários nessas redes, nem publicará conteúdo em nome do usuário sem que ele
realize esta ação.
Segurança das Informações
Todos os dados pessoais informados ao nosso site são armazenados em um banco
de dados reservado e com acesso restrito à pessoas habilitadas, que são obrigadas,
por contrato, a manter a confidencialidade das informações e não utilizá-las
inadequadamente.
Sobre uso de informações fornecidas a nossos clientes (apoiadores)
O cliente pode solicitar através de nosso suporte, informações referentes às buscas
realizadas com o seu nome ou de seu(s) produto(s), quantidade de locais de
revenda, entre outros. Tais informações poderão ser repassadas, porém garantimos
que o mesmo será feito de forma anônima, sem informações pessoais (como nome
ou e-mail), garantindo a privacidade de nossos usuários e utilizando apenas os
dados de pesquisa para conhecimento de mercado de nossos clientes.
Quando esta Política de Privacidade se aplica
Nossa Política de Privacidade se aplica a todos os serviços oferecidos em nosso
aplicativo BRevo BR.
Alterações
Nossa Política de Privacidade pode ser alterada de tempos em tempos. Nós não
reduziremos os direitos do usuário nesta Política de Privacidade sem seu
consentimento explícito. Publicaremos quaisquer alterações da política de
privacidade nesta página e, se as alterações forem significativas, forneceremos um
aviso com mais destaque (incluindo notificação por e-mail das alterações da política
de privacidade se necessário). Também manteremos as versões anteriores desta
Política de Privacidade arquivadas parax'
x' que o usuário possa visualizálas.

