
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O site http://www.braaim.com.br (“Site”) é uma plataforma eletrônica de investimento coletivo

(“Plataforma”) de propriedade da BRAAIM Plataforma Eletrônica de Investimentos Ltda. (“BRAAIM”).

Esta Política de Privacidade (“Política de Privacidade”) fornece informações sobre nossas políticas e

procedimentos a respeito da captura, uso e divulgação das informações pessoais recebidas por meio

do Site por visitantes e Usuários.

Esta Política de Privacidade é parte integrante dos Termos de Uso (“Termos de Uso”) que governam

o acesso e utilização ao Site. Exceto caso definidas aqui, as palavras grafadas neste documento com

letras maiúsculas, no plural ou no singular, terão o significado que a elas é atribuído nos Termos de

Uso.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA VISITAÇÃO E CADASTRO

Para a navegação pela Plataforma em ambiente público, como visitante, não são requisitados o

acesso a informações pessoais. Para cadastrar-se como Usuário, serão requisitadas informações

básicas para autenticação: nome, sobrenome, e-mail e senha. Após o registro, serão requisitados

e-mail e senha para acessos posteriores. Você pode também, após o cadastro, nos conceder

voluntariamente informações sobre seu perfil de investimento, tais como renda, patrimônio,

experiências de investimento anterior e áreas de interesse.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INVESTIMENTO EM OFERTAS PÚBLICAS DIRETAS

Para aderir ao de termos de qualquer Oferta Pública Direta são necessários também, além dos dados

iniciais de cadastro, os dados pessoais do Usuário: nome completo, naturalidade, nacionalidade,

estado civil, sexo, natureza e número de documento de identificação, nome do órgão expedidor e data

de expedição, número da inscrição no CPF/MF, endereço completo, número de telefone e ocupação

profissional. No caso de investimento realizado por pessoa jurídica, além das informações da sua

representante pessoa física, são também necessários: denominação ou razão social, número da

inscrição no CNPF/MF, endereço completo da sede e atividade principal desenvolvida.

Além das informações listadas acima, quaisquer outras informações exigidas pela Instrução da CVM

n° 588, de 13 de julho de 2017, conforme alterada (“Instrução CVM 588”), e legislação correlata,

podem ser requeridas para o Investimento. Recomendamos a leitura da Instrução CVM 588 em caso

de dúvidas.

INFORMAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

http://www.braaim.com.br


Coletamos informações adicionais sobre sua interação com o Site de forma anônima por meio da

utilização de cookies. Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no seu computador que

servem para reconhecer e acompanhar a navegação do visitante e/ou Usuário. A utilização de

cookies permite a oferta de serviços personalizados, de acordos com as características e interesses

do visitante e/ou Usuário, inclusive a oferta de conteúdo e publicidade específicas para cada visitante

e/ou Usuário.

UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS

As informações coletadas pelo Site podem ser utilizadas nos seguintes casos: (i) para a operação do

Site e para a prestação dos serviços de tecnologia e intermediação de negócios; (ii) para responder

eventuais dúvidas ou solicitações dos visitantes e/ou Usuários; (iii) para revisar a utilização do Site e

auxiliar em eventuais melhorias dos serviços oferecidos pelo Site; (iv) para notificar visitantes e/ou

Usuários de eventuais mudanças nos Termos de Uso ou na Política de Privacidade; (v) para

identificação de possíveis brechas de segurança e para o aperfeiçoamento dos procedimentos de

segurança do Site; (vi) para a promoção e divulgação de dos serviços, produtos ou atividades

exercidas pela BRAAIM e por quaisquer parceiros, fornecedores ou entidades que a BRAAIM

mantenha vínculo comercial e institucional; e (vii) para o cumprimento de ordem legal ou judicial, ou

ainda para constituir, defender ou exercer regularmente direitos em âmbito judicial ou administrativo,

seja em nome da BRAAIM, seus gestores, funcionários ou parceiros, ou ainda para satisfazer pedido

formulado por qualquer de seus visitantes ou Usuários, quando pleiteados na esfera judicial.

As informações coletadas pelo Site não serão ofertadas à título oneroso, seja para compartilhamento,

venda, cessão, replicação, transferência, aluguel ou qualquer outra forma de comercialização a

terceiros. As informações poderão, entretanto, ser compartilhadas total ou parcialmente com

empresas controladas, controladoras, coligadas ou sob o controle comum da BRAAIM (“Empresas
Relacionadas”), ou com parceiros e fornecedores que para a realização das suas atividades

necessitem de acesso à este conteúdo, dentro das limitações previstas nesta Política de Privacidade.

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES COLETADAS

As informações cedidas ao site são protegidas por senha, de uso pessoal e intransferível, para que

somente o Usuário tenha a acesso a suas informações pessoais. Você, Usuário, é responsável pela

segurança da sua senha e de todas as atividades da sua conta. A BRAAIM não irá solicitar, em

nenhuma hipótese e por qualquer meio, sua senha pessoal.

A BRAAIM implementa constantemente as medidas técnicas necessárias para impedir acessos não

autorizados e o uso, destruição, modificação e divulgação de qualquer informação pessoal. A

despeito das precauções tomadas por nós e por você, Usuário, nenhuma transmissão de dados pela



internet é 100% segura, e, portanto, não é possível garantir a segurança de todas as informações que

você venha a nos fornecer.

MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS

O Usuário cadastrado na Plataforma que não tenha participado de nenhuma Oferta Pública Direta

pode requerer que seus dados não sejam mais utilizados pela BRAAIM. De acordo com o Marco Civil

da Internet, o provedor de aplicações deve manter os respectivos registros de acesso a aplicações de

internet, sob sigilo, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses. Logo, o Usuário que requerer a exclusão

dos dados será movido para ambiente segregado de Usuários inativos, tendo seus dados excluídos

após tal prazo. Cumpre lembrar que, caso haja pedido de exclusão de dados, o Usuário não terá mais

acesso ao ambiente privado da Plataforma. Para solicitar a exclusão dos seus dados, o Usuário deve

entrar em contato com a Plataforma por meio do e-mail contato@BRAAIM.com.br, mencionando no

título da e-mail a frase “Remoção de dados pessoais”.

As informações de Usuário cadastrado na Plataforma que tenha participado de nenhuma Oferta

Pública Direta devem ser armazenadas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos a data de encerramento

da Oferta, de acordo com a Instrução CVM 588, não podendo ser excluídos antes desse prazo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

As disposições constantes nesta Política de Privacidade poderão ser atualizadas ou modificadas a

qualquer momento, cabendo aos visitantes e Usuários o dever de sempre ler e tomar ciência de se

conteúdo antes de acessar a Plataforma.

Para quaisquer comentários, sugestões, questões ou dúvidas sobre esta Política de Privacidade,

contate-nos pelo e-mail contato@BRAAIM.com.br.

A tolerância ou liberalidade com relação aos direitos, deveres e obrigações determinadas nesta

Política de Privacidade não importará novação, extinção ou modificação de qualquer dos direitos,

deveres e obrigações aqui assumidos.

Caso alguma disposição contida nesta Política de Privacidade venha ser considerada inválida, ilegal

ou inexequível legalmente, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições não serão

afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

É eleito o foro da Comarca de Niterói, Rio de Janeiro, como único competente para dirimir todo litígio

ou controvérsia originária ou decorrente desta Política de Privacidade ou da prestação dos serviços

pela BRAAIM, por mais privilegiado que outro seja.



Esta Política de Privacidade é regida, material e processualmente, pelas leis da República Federativa

do Brasil.


