TERMOS DE USO
A BRAAIM é uma plataforma eletrônica de investimento coletivo (“Plataforma”) disponibilizada aos
seus usuários. É de propriedade da BRAAIM Plataforma Eletrônica de Investimentos Ltda. , pessoa
jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade empresária por quotas de
responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.706.485/0001-52, com sede na Avenida
Quintino Bocaiúva, nº 311, sala 604, Bairro São Francisco, CEP: 24360-022, Niterói - RJ.
Nosso objetivo é, por meio da prestação de serviços de tecnologia e intermediação de negócios,
oferecer, às empresas e aos empreendedores que cumpram com nossas políticas de acesso
(“Empreendedores”), os recursos digitais necessários para que possam captar o investimento
necessário para o desenvolvimento de seus projetos. Assim como, permitir que investidores
interessados nas ofertas e que cumpram com determinados requisitos mínimos, conheçam e invistam
em projetos dessa natureza (“Investidores”).
Os termos e condições aqui dispostos estabelecem como será todo o relacionamento da BRAAIM
com seus usuários, Empreendedores ou Investidores (“Usuários”).
Você e cada pessoa que você autorizar a acessar a Plataforma por meio de sua conta estarão
expressamente concordando e submetendo-se ao previsto nestes Termos de Uso, no ato do
cadastramento na Plataforma, contratando com a BRAAIM, nos termos abaixo descritos, para todos
os fins de direito. O acesso e o uso dos serviços prestados pela BRAAIM, por meio da Plataforma,
estão condicionados à sua aceitação e concordância com os termos e condições aqui descritos.
As palavras grafadas neste documento com letras maiúsculas, no plural ou no singular, terão o
significado que a elas é aqui atribuído.
1. OBJETO E VINCULAÇÃO DOS USUÁRIOS
Este termo de uso tem como objeto regular o relacionamento entre a BRAAIM e os Usuários da
Plataforma. Os Usuários estarão automática e expressamente vinculados aos termos aqui previstos
ao utilizarem a Plataforma.
2. A BRAAIM E A PLATAFORMA
2.1.

Por meio da Plataforma, Empreendedores devidamente cadastrados na BRAAIM poderão

apresentar oportunidades de investimento a Investidores.
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2.2. Por meio da Plataforma, Investidores devidamente cadastrados na BRAAIM poderão ter acesso
às oportunidades de investimento oferecidas, desde que cumpram com os requisitos estabelecidos
nos Documentos da Oferta (conforme abaixo definido), caso aplicável.
3. OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO
3.1. Para os fins destes Termos de Uso, serão consideradas como oportunidades de investimento a
realização pelo Empreendedor de oferta pública de investimento (“Investimento”), sem a participação
de instituição intermediária e sem a elaboração de prospecto, automaticamente dispensada de
registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“Oferta Pública Direta” e “CVM”,
respectivamente), por meio da Plataforma.
3.2. Para realizar uma Oferta Pública Direta na Plataforma, o Empreendedor deverá cumprir com os
requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
3.3. É de responsabilidade exclusiva do Empreendedor a realização e a efetivação da Oferta Pública
Direta. Cabe à BRAAIM apenas a disponibilização da tecnologia necessária, por meio da Plataforma,
para que o Empreendedor consiga apresentar a oportunidade de investimento aos Investidores.
3.4. O Investidor tem a responsabilidade exclusiva de analisar a Oferta Pública Direta, o Material de
Divulgação e as demais informações e documentos disponibilizados pelo Empreendedor no ambiente
da Oferta Pública Direta na Plataforma. O Investidor também tem a responsabilidade exclusiva de
verificação de que atende aos requisitos mínimos para acesso à Oferta Pública Direta, conforme
determinados pelo Empreendedor.
3.5. Uma vez disponibilizada a Oferta Pública Direta na Plataforma, os Investidores terão o prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias, ou prazo inferior, se assim determinado nos Documentos da Oferta,
para que cumpram com os requisitos mínimos da respectiva Oferta Pública Direta e indiquem sua
intenção de investimento (“Reserva”) na Oferta Pública Direta por meio da confirmação da aceitação
dos termos do contrato.
3.7. Após a Reserva, o Investidor será responsável por executar o pagamento dos recursos referentes
aos Investimentos por meio de transferência eletrônica, para conta determinada nos Documentos da
Oferta, em até 02 (dois) dias úteis. O Investimento será confirmado e terá eficácia apenas após a
transferência eletrônica dos recursos dentro do prazo previsto.
3.8. Não sendo realizada a transferência eletrônica dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a
Reserva, o Investimento perderá a eficácia.
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3.9 Após confirmação do Investimento, o Investidor tem até 07 (sete) dias corridos para desistir do
Investimento, isento de quaisquer multas ou penalidades.
4. REMUNERAÇÃO DA BRAAIM
4.1. Cada projeto terá seus termos convencionados, devendo o Empreendedor pagar à BRAAIM a
remuneração aplicável de acordo com os serviços prestados.
5. GARANTIAS E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE
5.1. A BRAAIM não oferece qualquer garantia sobre a validade, efetividade, regularidade das Ofertas
Públicas Diretas e dos respectivos Documentos da Oferta e informações apresentadas pelos
Empreendedores, exceto quando expressamente previsto nestes termos, em termos adicionais ou em
suas respectivas atualizações. A BRAAIM não se responsabiliza pelos conteúdos apresentados nos
Documentos da Oferta, pela diligência procedimental do Empreendedor ou pela confiabilidade,
disponibilidade ou capacidade do Empreendedor em atender as necessidades dos investidores. A
BRAAIM se responsabiliza pela prestação dos serviços de tecnologia, conforme contratados pelo
usuário.
5.2. A BRAAIM não garante o sucesso do investimento perante Investidores, assim como não garante
que o Empreendedor cumprirá com suas obrigações previstas nos documentos das respectivas
ofertas ou que o retorno dos investimentos seja o esperado.
5.3. A BRAAIM não será responsável por perdas de lucros, perdas de receita, perdas de dados,
perdas financeiras ou danos diretos ou indiretos, materiais ou morais, ou de qualquer outra natureza
decorrentes do relacionamento entre Empreendedor e Investidor.
5.4. A BRAAIM não poderá ser responsabilizada por danos indiretos, especiais, ou emergentes de
qualquer tipo ou natureza, incluindo, sem limitação, perda de lucros ou outra perda econômica.
5.5. O investimento em Ofertas Públicas Diretas envolve uma série de riscos que deverão ser
observados pelo Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,
rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto ao Empreendedor
quanto ao objeto da Oferta Pública Direta. O potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas as
informações contidas nos Documentos da Oferta, bem como consultar seu consultor de investimentos
e profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão de investimento.
5.6 A BRAAIM alerta que o Investidor deve ler em sua totalidade estes termos, tendo total ciência de:
5.6.1 Que teve acesso às informações essenciais da oferta pública, em especial aos alertas
de risco.
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5.6.2 Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Retornos esperados ou
projeções futuras podem não refletir os retornos efetivos do Investimento. O investimento em
Ofertas Públicas Diretas envolve risco e pode resultar em perda da totalidade do capital
investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.
5.6.3 Ofertas

Públicas Diretas não são depósitos ou créditos mantidos em instituição

financeira e, portanto, não são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”).
5.6.4 Quando aplicável, há risco advindo da aquisição ou da conversão dos valores
mobiliários de que é titular em participação em sociedades empresárias de pequeno porte
que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar riscos ao seu patrimônio
pessoal em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em
decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras.
5.6.5 Há riscos associados à detenção de posição minoritária na sociedade empresária de
pequeno porte, considerando a influência que os seus controladores possam vir a exercer em
eventos corporativos como a emissão adicional de valores mobiliários, alienação do controle
ou de ativos, e transações com partes relacionadas.
5.6.6 Há risco de crédito da sociedade empresária de pequeno porte, quando da emissão de
títulos representativos de dívida.
5.6.7 Há risco associado às dificuldades que possa enfrentar para vender valores mobiliários
de sociedade empresária de pequeno porte não registrada na CVM e não são admitidos à
negociação em mercados regulamentados.
5.6.8 A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e pode não haver
prestação de informações contínuas pela sociedade após a realização da oferta.
5.6.9 Não existe obrigação, definida em lei ou regulamentação, da sociedade empresária de
pequeno porte não constituída como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de
sociedade.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Estes Termos de Uso poderão ser modificados a qualquer tempo, atualizados ou substituídos
pela BRAAIM, podendo refletir em alterações na prestação dos serviços, sem a necessidade de
prévia comunicação aos Usuários. Caso isso ocorra, a BRAAIM sempre comunicará aos seus
Usuários a disponibilização de novas versões dos Termos de Uso.
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6.2. Os Usuários devem sempre consultar os Termos de Uso. As alterações aos Termos de Uso
entrarão em vigor imediatamente a partir de sua disponibilização na Plataforma, não sendo possível a
aplicação retroativa das modificações.
6.3. Esta versão dos Termos de Uso substitui as versões anteriormente disponibilizadas pela BRAAIM
sobre o mesmo objeto.
6.4. Os Usuários deverão manter seus dados cadastrais atualizados na Plataforma, para viabilizar a
comunicação entre BRAAIM e Usuários. A comunicação entre as partes é válida a partir do
recebimento nos endereços cadastrados pelos Usuários na Plataforma ou de acordo com as
informações de contato da BRAAIM disponibilizados na Plataforma. As comunicações serão
consideradas entregues quando recebidas sob protocolo, com “aviso de recebimento”, ou por e-mail.
6.5. Caso alguma disposição contida nestes Termos de Uso venha ser considerada inválida, ilegal ou
inexequível legalmente, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições não serão
afetadas ou prejudicadas a qualquer título.
6.6. A tolerância ou liberalidade da BRAAIM ou dos Usuários com relação aos direitos, deveres e
obrigações determinadas nestes Termos de Uso não importará novação, extinção ou modificação de
qualquer dos direitos, deveres e obrigações aqui assumidos.
6.7. Os presentes Termos de Uso são válidos entre a BRAAIM e seus Usuários, assim como seus
respectivos sucessores a qualquer título.
6.8. É eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, como único competente para dirimir
todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente destes Termos de Uso ou da prestação dos
serviços pela BRAAIM, por mais privilegiado que outro seja.
6.9. Estes Termos de Uso são regidos, material e processualmente, pelas leis da República
Federativa do Brasil.
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