
 

Ao autorizar ou prosseguir com o download e instalação do aplicativo CREDITÁ,  você estará 
aderindo aos “Termos e Condições de Uso”, sem qualquer objeção e/ou irresignação quanto 
as condições a seguir definidas, obrigando-se a cumpri-las, observá-las e satisfazê-las em sua 
totalidade. As cláusulas abaixo devem ser lidas atentamente antes de instalar e utilizar o 
aplicativo. 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

Este “TERMO E CONDIÇÕES DE USO” ou “TERMO”, constitui-se um acordo entre a  CREDTTÁ  
S.A., CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.599.971/0001-
89, com sede no endereço Av. Cristóvão Colombo, n° 2360, conjunto 501, Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, e de outro lado, VOCÊ, que se subordina a utilizar o APLICATIVO 
denominado “CREDITÁ” conforme condições a seguir definidas.  

DO DIREITO DE USO: O presente TERMO tem por objeto regular as condições do direito de uso 
do APLICATIVO denominado “CREDITÁ”, por prazo indeterminado, sem exclusividade, cujos 
direitos de propriedade intelectual, direitos autorias e direito da propriedade industrial – no que 
couber - bem como de exploração econômica, pertencem a CREDITÁ S.A. 

DA DEFINIÇÃO DO APLICATIVO: O APLICATIVO “CREDITÁ”, daqui em diante chamado apenas de 
“APLICATIVO”, consiste em um software pelo qual VOCÊ vai se cadastrar, informar as culturas 
produzidas em áreas próprias e arrendadas ou cedidas, simular operações de crédito, através 
das funcionalidades ali presentes.  

DA DELIMITAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E ALCANCE DAS DISPOSIÇÕES PERTINENTES AO USO DO 
APLICATIVO: Este TERMO regula tão somente a relação que se estabelece entre a CREDITÁ  e 
VOCÊ, no que diz respeito ao direito de uso do APLICATIVO. A realização de negócios simulados 
por intermédio do APLICATIVO, será formalizada por instrumentos contratuais específicos, os 
quais serão fornecidos oportunamente a VOCÊ. O download e instalação do APLICATIVO não 
obriga a CREDITÁ  a celebrar qualquer contratação com VOCÊ, mesmo que estejam disponíveis 
no APLICATIVO. A CREDITÁ tem total discricionariedade para analisar as propostas de 
contratações que forem feitas por VOCÊ, podendo, conforme for o caso, aceitá-las ou negá-las. 

DA UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO: Para simular e/ou contratar operações de crédito VOCÊ deverá 
se cadastrar no APLICATIVO, informando seu CPF ou CNPJ e o número do seu telefone celular. 
Após sua validação, VOCÊ poderá informar as culturas exploradas. Após essas informações, a 
CREDITÁ informará o teto para crédito estabelecido em função das áreas informadas, não 
significando, entretanto, nenhum compromisso de liberação de Crédito. Após VOCÊ ter 
demonstrado interesse em qualquer uma de nossas linhas de crédito, nossa equipe de 
atendimento entrará em contato com a finalidade de orientá-lo sobre todos os documentos 
necessários para a análise e formalização dos negócios. 

DAS LIMITAÇÕES AO DIREITO DE USO DO APLICATIVO: Havendo autorização ou 
prosseguimento com o download e instalação do APLICATIVO, o que configura o aceite com 
todas as condições aqui previstas, VOCÊ fica outorgado no direito de usar o APLICATIVO para 
todas as finalidades a que o mesmo se propõe. É vedado a VOCÊ: (i) ceder, licenciar, sublicenciar, 
vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar ou de qualquer forma transferir, total ou 
parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou 
permanente, o APLICATIVO, bem como seus manuais ou quaisquer informações a ele relativas; 
(ii) realizar ações de engenharia reversa, descompilar ou, de outro modo, tentar extrair o código 
fonte do APLICATIVO; (iii) promover ensaios de desempenho ou usá-los como parâmetro, apoio, 
comparação, indicação, roteiro ou demonstrativo para o desenvolvimento de outros 
APLICATIVOS similares, seja através de esforço próprio ou por meio de contratação de terceiros; 



(iv) modificar as características do APLICATIVO, ampliá-lo ou alterá-lo de qualquer forma; (v) 
usar o APLICATIVO para uso diferente daquele para qual seu uso foi autorizado; (vi) alugar, 
emprestar, dar em comodato ou arrendar o APLICATIVO, a quem quer que seja e/ou a qualquer 
título.  

DA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO: A CREDITÁ será responsável por realizar 
os procedimentos de manutenção, em caráter preventivo e corretivo, e as atualizações do 
APLICATIVO durante o período de duração deste TERMO, para verificações técnicas que julgar 
necessárias. Na eventualidade dos procedimentos de manutenção e de atualização implicarem 
em mudanças significativas do APLICATIVO, estas serão oportunamente fornecidas a VOCÊ 
gratuitamente. É vedada a manutenção, atualização e/ou customização por interesses 
estritamente particulares e pontuais feitos por VOCÊ. 

DA POSSIBILIDADE DE ERROS, INTERRUPÇÕES, FALHAS E ANAMOLIAS NO APLICATIVO: O 
APLICATIVO, assim como qualquer outro software, não é isento de erros, de possíveis 
interrupções, falhas, anomalias, ataques de terceiros, ou que o mesmo seja compatível com 
qualquer hardware ou sistema específico. Pela extensão máxima permitida pela lei aplicável, a 
CREDITÁ se exime de todas as garantias, sejam explícitas ou implícitas, incluindo, sem limitação, 
garantias implícitas de adequação comercial, adequação para um propósito específico e não-
violação em relação ao APLICATIVO e aos materiais escritos que o acompanham. 

 DA INDISPONIBILIDADE DE USO DO APLICATIVO POR PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO, 
MANIFESTAÇÕES DA NATUREZA, ATAQUE DE TERCEIROS E OUTROS FATOS INCIDENTES: O 
APLICATIVO pode estar, ou vir a estar, indisponível para uso por diversos fatores, incluindo, mas 
não se limitando, manutenções periódicas em caráter protetivo ou corretivo, programadas ou 
não, manifestações da natureza (anomalias), falhas técnicas, falhas de infraestrutura de 
telecomunicações ou atraso ou interrupção ocasionada por vírus, trojan, worm, spyware, 
ransomware, malwares de qualquer tipo ou espécie, aumento ou flutuação de demanda, ações 
de terceiros ou qualquer outra causa que esteja fora do controle normal de uma pessoa comum.  

DA RESPONSABILIDADE PELO (S) DISPOSITIVO (S) E PELO ACESSO A INTERNET: VOCÊ fica ciente 
de que seu DISPOSITIVO pode não ser compatível ou não ter as especificações técnicas 
necessárias para que o APLICATIVO seja executado. Cabe a VOCÊ se certificar de que seu 
DISPOSITIVO é compatível com o APLICATIVO e que pode executá-lo da forma esperada, seja no 
que diz respeito ao hardware, sistema operacional, antivírus, firewall, infraestrutura e demais 
componentes. 

DA RESPONSABILIDADE PELA ESCOLHA DO APLICATIVO: O APLICATIVO é disponibilizado para 
uso “da forma como se encontra”, sem nenhuma outra garantia. Portanto, VOCÊ assume todos 
os riscos e responsabilidades pela escolha e utilização do APLICATIVO para alcançar os 
resultados desejados, bem como pelos procedimentos de instalação, utilização e resultados 
obtidos por meio do APLICATIVO. 

DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Na eventualidade da CREDITÁ S.A. vir a ser compelido 
ao pagamento de qualquer importância a VOCÊ, a título de perdas e danos, lucros cessantes, ou 
a qualquer outro título, em nenhuma circunstância a responsabilidade total, seja por ato ilícito 
contratual ou extracontratual, excederá o valor gasto para o desenvolvimento do APLICATIVO. 

*Por cautela, em atenção ao disposto acima, VOCÊ cede expressamente a CREDITÁ S.A., na 
forma de transmissão total, de forma gratuita, irrevogável, irretratável e definitiva, em caráter 
perpétuo, sem qualquer delimitação territorial, todos os direitos de propriedade intelectual e 
de exploração econômica que decorram das sugestões de melhoria e customizações que 
impliquem em invenções, descobertas, aperfeiçoamentos, inovações, processos, produtos, 



ideias e/ou objetos criados ou desenvolvidos, relativos ao APLICATIVO, durante e após a 
execução deste TERMO.  

DA COLETA DE DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO E DO COMPARTILHAMENTO: A CREDITÁ poderá 
coletar informações e dados sobre sua localização com base nos sistemas que estiverem 
disponíveis no DISPOSITIVO utilizado por VOCÊ (P. ex. GPS, rede de dados móveis, rede de 
internet fixa etc.). As informações e dados de localização coletados poderão ser utilizadas para 
a análise de crédito da operação contratada, bem como para outros fins que a CREDITÁ 
considere úteis, sempre resguardados o seu direito à privacidade, confidencialidade e o sigilo de 
seus dados e informações.  

DA CONFIDENCIALIDADE E DO SIGILO DE DADOS E INFORMAÇÕES: Todos os dados e 
informações fornecidos por VOCÊ através do APLICATIVO, com ou sem a classificação por escrito 
de “CONFIDENCIAL”, serão considerados como tal, e somente serão compartilhados com as 
empresas do Grupo Ferrarin.  Por sua vez, as informações que VOCÊ tiver acesso não lhe 
conferem nenhum direito ou licença adicional, independentemente da forma como tenham sido 
reveladas ou obtidas, devendo VOCÊ mantê-las sob o mais absoluto sigilo, não as 
compartilhando com outras pessoas, físicas ou jurídicas, sob pena de ser responsabilizado civil 
e criminalmente por suas ações ou omissões, e pelas perdas e danos a que der causa, direta ou 
indiretamente.  

DO PRAZO DE DURAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO: O direito de uso do APLICATIVO 
é concedido a VOCÊ por prazo indeterminado, a partir da data de autorização ou 
prosseguimento com o download e instalação.  

DO ENCERRAMENTO E DA EXTINÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO: O direito de uso do 
APLICATIVO poderá ser encerrado e estas condições aqui estabelecidas extintas a qualquer 
tempo, sem justo motivo, bastando para tanto que VOCÊ: (i) desinstale o APLICATIVO do 
DISPOSITIVO no qual foi realizada a instalação e/ou feito o download; (ii) realize o 
descadastramento do APLICATIVO.   Igual direito de dar por encerrado o uso do APLICATIVO e 
de considerar extinta estas condições, a qualquer tempo, sem justo motivo, caberá a CREDITÀ, 
bastando para tanto o envio de notificação prévia a VOCÊ, por qualquer meio disponível, 
incluindo mensagens eletrônicas, dando conta do término da relação. E a ocorrência 
comprovada de motivos de caso fortuito ou de força maior que impossibilitem o 
reestabelecimento das obrigações e deveres a serem satisfeitos, poderá dar fim ao uso do 
APLICATIVO e implicar na extinção destes TERMOS.  

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: O presente TERMO não constitui outorga, cessão, 
licenciamento ou autorização a VOCÊ em qualquer direito de propriedade intelectual de 
titularidade da CREDITÁ, relativo ao APLICATIVO, sendo concedido a VOCÊ apenas o direito de 
uso do APLICATIVO, “da forma como está”, com as funcionalidades e recursos nele disponíveis.  

DA VEDAÇÃO À CESSÃO, TRANSFERÊCIA E TRANSMISSÃO: Fica vedado a VOCÊ ceder ou 
transferir, total ou parcialmente, a terceiros, os direitos de uso do APLICATIVO, a qualquer título.  

DA INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO, RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO: Em hipótese alguma a omissão 
ou tolerância da CREDITÁ em exigir o estrito cumprimento das obrigações e deveres para uso 
do APLICATIVO constituirá novação, transação ou renúncia, de modo que VOCÊ deverá, a 
qualquer tempo, ou quando exigido, cumprir as obrigações e deveres para uso do APLICATIVO.  

DAS MODIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO TERMO: Este TERMO poderá ser modificado pela 
CREDITÁ a qualquer tempo, seja na ocasião de instalação ou lançamento de uma nova versão 
ou release do APLICATIVO. 



DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO E DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO: Fica 
estabelecido que para o uso do APLICATIVO VOCÊ não poderá oferecer, dar ou se comprometer 
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, 
tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou não financeiras, bem como benefícios de qualquer espécie que 
constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou 
indireta, ou de outra forma aqui não relacionada. 

 DA DECLARAÇÃO DE VONTADE E DA ANUÊNCIA: Ao autorizar ou prosseguir com o download 
e instalação do APLICATIVO, realizando seu uso na forma proposta, VOCÊ declara que leu e 
entendeu o conteúdo de todas as cláusulas, termos e condições previstas neste TERMO, 
obrigando-se a cumpri-las, observá-las e satisfazê-las em sua integralidade. 

 


