TERMOS DE SERVIÇO
Elaboramos estes Termos de Serviço (que passaremos a chamar simplesmente de 'Termos')
para informarlhe sobre as regras que regem o nosso relacionamento com você.
Apesar de estes termos serem, de fato, um contrato entre você e a empresa mantenedora do
BeDream (FazINOVA – CNPJ n. 17.228.841/000153), nos empenhamos muito em eliminar
ao máximo o “juridiquês”, para facilitar nossa comunicação.
Assim, ao utilizar os Serviços, você concorda com os presentes Termos, por isso pedimos que
sejam lidos com muita atenção.
Naturalmente, se você não concordar com os Termos, não utilize os Serviços.
1. Quem pode utilizar os Serviços
Ao utilizar os Serviços, você declara que:
Você é civilmente capaz de assinar um contrato; e
Você irá cumprir estes Termos e todas as leis, regras e regulamentos locais, estaduais,
nacionais e internacionais aplicáveis.
Se você cumprir esses dois requisitos básicos, será um prazer têlo como usuário dos nossos
serviços.
2. Direitos que concedemos a você
A FazINOVA concede a você uma licença pessoal, não exclusiva, revogável a qualquer
tempo, intransferível, em âmbito mundial, para acessar e utilizar os Serviços do BeDream,
livre de royalties ou qualquer pagamento.
O objetivo dessa licença é exclusivamente permitir que você utilize e aproveite os benefícios
dos Serviços na forma prevista por estes Termos e pelas nossas políticas de uso. Entretanto,
não podemos garantir que a utilização dos nossos serviços será útil a alcançar algum
propósito específico.
Você não pode copiar, modificar, distribuir ou obter proveito econômico sob qualquer propósito
com nossos Serviços.
Você também não pode efetuar engenharia reversa ou tentar extrair o códigofonte dos
softwares neles contidos, a menos que você tenha o nosso consentimento prévio por escrito
para tanto.

3. Direitos que você concede a nós
Ao publicar qualquer conteúdo você permanecerá sendo detentor do Direito Autoral que já
possuía sobre tais conteúdos. Mas você concede a nós uma licença para usar esse conteúdo.
Essa licença concedida por você é mundial, livre de royalties, sublicenciável e transferível para
hospedar, armazenar, utilizar, exibir, reproduzir, modificar, adaptar, editar, publicar e distribuir
tal conteúdo, onerosa ou gratuitamente, de maneira perpétua, em caráter irrevogável e
irretratável.
A utilização e reprodução é permitida em toda e qualquer mídia ou método de distribuição
(hoje conhecidos ou desenvolvidos futuramente), podendo sempre utilizar o seu nome, a sua
imagem e a sua voz.
Isso significa, entre outras coisas, que você não terá direito a qualquer indenização por parte
da FazINOVA ou de nossos parceiros de negócios caso seu nome, sua imagem e/ou sua voz
sejam transmitidos em qualquer meio.
Para obter mais informações sobre estes aspectos, dê uma olhada na nossa Política de
Privacidadee caso as dúvidas permaneçam, entre em contato conosco.
Embora você seja o único e exclusivo responsável pelos conteúdos que você cria, envia,
publica, envia e/ou armazena através do Serviço e sendo certo que nós não préselecionamos
o material postado por você, nos reservamos o direito, não a obrigação, de remover, a nosso
exclusivo critério, qualquer material que consideremos ilegal, difamatório, fraudulento,
obsceno, ameaçador, ofensivo a honra, preconceituoso, racista, de qualquer forma censurável
ou que infrinja direitos de terceiros ou deste instrumento.
Sua opinião é muito importante para nós e gostaríamos muito de ouvir qualquer sugestão de
melhoria ou nova funcionalidade para nossos serviços, mas esteja ciente de que podemos
utilizar suas idéias sem lhe proporcionar qualquer tipo de remuneração.
4. Respeitando os direitos dos outros
Para garantir um ambiente seguro, tratamos como imprescindível o absoluto respeito aos
direitos de terceiros.
Assim, você não deve enviar, postar, transmitir e/ou armazenar conteúdos que:
violem ou infrinjam os direitos de privacidade de terceiros;
violem direitos autorais, direitos de marcas registradas ou outros direitos de propriedade
intelectual;
difamem, ofendam ou assediem qualquer pessoa;
constituam mensagens de divulgação em massa (spam).

Você também deve respeitar os nossos direitos. Estes Termos não concedem a você o direito
de:
utilizar nossa marca ou nome em qualquer projeto pessoal seu;
utilizar os Serviços ou qualquer conteúdo nos Serviços para qualquer finalidade comercial
sem o nosso consentimento.
5. Respeitando os direitos autorais
Para garantir o respeito aos Direitos Autorais, buscamos facilitar ao máximo as denúncias de
suspeitas de violação.
Se você considerar que qualquer postagem viola algum direito autoral do qual seja titular ou
com relação ao qual seja parte interessada, nos envie uma mensagem por meio do link
“Direitos Autorais” ou envie um email para contato@bedream.me.
6. A responsabilidade dos usuários
Nós gostamos de deixar explícito que não queremos que os Serviços sejam utilizados de
forma negativa. Mas, por não analisamos todos os conteúdos, não podemos garantir que
todos os conteúdos encontrados nos Serviços estarão sempre em conformidade com nossos
Termos ou pretensões.
Assim, se você tem conhecimento de que alguma postagem de usuário lhe ofende de alguma
maneira ou fere direitos autorais de alguém, é importante deixar claro que este usuário é o
único responsável por aquele conteúdo, embora nos comprometamos a fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para fazer cessar essa violação com a maior brevidade possível.
7. Privacidade
A sua privacidade é muito importante para nós e tratamos dela especificamente em nossa
política de privacidade. Por favor, leia com atenção.
8. Segurança
Apesar de Segurança ser um ponto onde focamos muita atenção, por nosso serviço estar
disponível na internet e ser acessível a muitos usuários não podemos garantir que você não
estará sujeito a riscos.
Entretanto, para tornar nosso ambiente mais seguro, ao utilizar os Serviços, você concorda
que:
Não irá desrespeitar as leis vigentes e o presente termo;
Não irá colocarse em risco para obter imagens;

Não irá utilizar nenhum recurso automatizado para acessar os Serviços ou extrair informações
sobre outros usuários;
Não irá utilizar ou desenvolver qualquer aplicativo de terceiros que interaja com os Serviços
ou com os conteúdos de outros usuários sem o nosso consentimento prévio por escrito;
Não irá utilizar os Serviços de qualquer forma que possa prejudicar ou inibir outros usuários
de desfrutar plenamente dos Serviços;
Não irá utilizar os Serviços de qualquer forma que possa danificar, inutilizar, sobrecarregar ou
prejudicar o funcionamento dos Serviços ou dos dispositivos de outros usuários.
Não irá utilizar ou tentar utilizar a conta, o nome de usuário ou a senha de outro usuário, sob
nenhum pretexto;
Não irá publicar conteúdos que contenham pornografia, violência explícita, ameaças ou
discursos de ódio ou de incitação à violência ou que de qualquer maneira atente contra o
senso comum de moral;
Não irá de qualquer maneira atentar contra a segurança dos Serviços;
Não irá testar a vulnerabilidade de nossos Serviços ou de qualquer sistema e/ou rede;
Não irá incentivar ou promover qualquer atividade que viole estes Termos.
9.Sua Senha
É importante que sua conta possua uma senha forte e que não seja utilizada para nenhuma
outra conta ou serviço já que ela é a garantia de que é você, pessoalmente, que está
utilizando sua conta.
Ao utilizar os Serviços, além de garantir a segurança de sua senha, você concorda em:
Não criar mais de uma conta para si mesmo;
Nao criar para si outra conta, caso já tenhamos desabilitado
a sua conta;
Não permitir o acesso gratuito ou oneroso à sua conta e não utilizar a conta de outra pessoa,
sob qualquer pretexto;
Se você suspeitar que alguém obteve acesso indevido à sua conta, entre em contato conosco
imediatamente.
10. Modificação ou suspensão dos Serviços
A todo tempo pensamos em maneiras de aprimorar nossos serviços para lhe proporcionar
uma experiência ainda mais interessante.
Para isso, alguns recursos e funcionalidades podem ser acrescidos ou removidos do produto
ou, ainda, podemos suspender ou cancelar definitivamente os Serviços.

Em qualquer destes casos, será necessário alterar os presentes termos, o que poderá ocorrer
a qualquer tempo, sem aviso prévio.
Da mesma forma, embora esperemos que você continue conosco por toda a sua vida, você
pode rescindir estes Termos a qualquer momento e por qualquer motivo, excluindo sua conta.
Independentemente de qual parte rescindir estes Termos, tanto você quanto a FazINOVA
continuarão obrigados a cumprir o presente Termo.
11. Responsabilidade
Qualquer dano ocasionado por você, decorrente i)da utilização da sua conta; ii)de suas
postagens ou iii)de alguma violação a estes termos, é de sua responsabilidade e você
concorda em isentar a FazINOVA e seus prepostos de toda e qualquer responsabilidade
nesse sentido, ressarcindo suas perdas (custas, condenações, honorários advocatícios, danos
à imagem, moral etc), inclusive.
12. Isenção de Responsabilidade
Nos empenhamos em manter o Serviço em funcionamento contínuo e livre de problemas,
mas não podemos garantir que ele se comportará assim.
É importante que você entenda que o serviço é disponibilizado da forma como você tem
acesso a ele, e que não podemos garantir sua segurança, infalibilidade, continuidade ou
mesmo que ele será útil para algum propósito específico.
Da mesma forma, não podemos garantir que suas expectativas pessoais serão alcançadas ou
mesmo que você terá qualquer ganho, de qualquer espécie.
Também não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais danos diretos ou indiretos
nem por eventuais perdas de lucros ou receitas, tanto por problemas na plataforma quanto
por ações de outros usuários.
13. Das cláusulas destes Termos
Se houver a necessidade de discutir judicialmente qualquer das cláusulas destes termos ou
qualquer problema decorrente da nossa relação, as partes deverão optar pelo foro da
Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Se alguma disposição destes Termos for considerada inexequível, ela será separada dos
Termos e não afetará a validade ou a aplicabilidade das demais disposições.
Caso nós optemos por não exigir a execução de qualquer disposição destes Termos, isso não
deverá ser considerado como uma renúncia a tal disposição.

14. Termos adicionais para serviços específicos
Devido à amplitude de nossos Serviços, às vezes precisamos redigir termos e condições
adicionais para Serviços específicos. Tais termos e condições adicionais, que serão
disponibilizados com os Serviços relevantes, se tornam assim, parte de seu contrato conosco
caso você queira utilizar tais Serviços, a exemplo dos seguintes aditivos:
Aditivo  BeDream Fund  Cartier
O BeDream Fund Cartier é uma campanha da Plataforma BeDream na qual serão
préselecionados, por votação pública, 10 (dez) projetos que receberão orientações sobre a
participação do Cartier Women’s Initiative Awards 2016.
A campanha é direcionada a mulheres empreendedoras, que dirijam empresas com
características de Startups, criadas entre agosto de 2013 e agosto de 2014, com fins
lucrativos, financialmente sustentáveis e socialmente responsáveis.
Assim como em todo o funcionamento do BeDream, que não possui nenhuma vinculação com
a Cartier, a intenção é oferecer ajuda com ideias e dicas para aprimorar os projetos
apresentados. Não tendo nenhuma intenção de investir valores, atrair investidores ou
comprometerse com o resultado esperado pelo usuário.
Com esse objetivo, os 10 (dez) projetos que receberem a maior quantidade de votos durante
o período de votação, que ocorrerá entre os dias 31.7.2016 e o dia 11.8.2016, terão a
oportunidade de participar de hangout, para tirar dúvidas sobre o projeto e como submetêlo.
Dentre os projetos 10 (dez) projetos selecionados, os 3 (três) com maior número de votos,
além da participação no hangout com o grupo dos 10 selecionados, receberão mentoria;
feedback sobre o business plan e, ainda, hangout individual de 1 hora de duração.
Como todos os projetos que participam do BeDream Fund e que são contemplados com as
nossas ações, todo o processo de mentoria realizado pela nossa equipe é documentado e
compartilhado em nossa plataforma, afim de auxiliar outros projetos que possuam o mesmo
objetivo.
As orientações que vierem a ser prestadas são embasadas em sua experiência e objetivam o
melhor desenvolvimento do projeto apresentado, todavia, a organizadora não pode assegurar

resultados, metas, garantir sucesso de empreendimentos ou mesmo vincularse a qualquer
objetivo determinado pelo usuário.
A organizadora não garante, também, que as orientações obtidas serão úteis para a
realização de qualquer atividade em particular.

