TERMOS DE USO
SACA SÓ
Bem-vindo ao SACA SÓ!
Os Termos de Uso (“Termos”) apresentam as "Condições Gerais" aplicáveis ao uso da
PLATAFORMA SACA SÓ (“SACA SÓ”) disponibilizada pela CLICKBRAIN
ENTRETENIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob
n.º 29.240.740/0001-87, com endereço a Rua Deputado Emilio Carlos, 702, 1º Andar,
Sala 06, Osasco/SP, CEP 06028-000, doravante denominada CLICKBRAIN.
A leitura e compreensão destes Termos de Uso é fundamental para que o USUÁRIO
conheça e possa utilizar o licenciamento e as forma de fornecimento do seu conteúdo
educacional. Portanto, a concordância com este documento só deverá ser expressada
mediante integral compreensão e aceite de todos os termos e condições ora propostos.
Os presentes Termos podem ser visualizados a qualquer momento na SACA SÓ pelo
link: https://site.sacaso.com.br/TERMO_DE_USO.pdf OS PRESENTES TERMOS PODEM
SER ATUALIZADOS, ALTERADOS OU SUBSTITUÍDOS PERIODICAMENTE, SEM
PRÉVIO AVISO, EXCETO SE DE OUTRO MODO PREVISTO POR LEI. Portanto,
recomendamos que o USUÁRIO releia os Termos periodicamente para manter-se
atualizado com a versão mais recente, com base na data de atualização indicada ao
término dos Termos. Caso não concorde com os Termos, o USUÁRIO deverá parar
imediatamente de acessar o SACA SÓ.
Assim, o USUÁRIO/LICENCIADO manifesta seu consentimento livre, expresso e
informado, sem reservas, acerca de todos os itens desse Termos de Uso
(“Termos”) e da Política de Privacidade (“Política”), disponível por meio da URL
https://site.sacaso.com.br/TERMO_DE_USO.pdf, a partir do clique no checkbox
correspondente a “Declaro que li e aceito todos as disposições dos Termos de
Uso e Política de Privacidade”.
Caso não esteja de acordo com estes Termos de Uso ou com a Política de
Privacidade, o USUÁRIO deverá se abster de utilizar o SACA SÓ.
1.

Definições

1.1.
USUÁRIO: é toda e qualquer pessoa física que venha a utilizar o SACA SÓ,
manifestando seu consentimento acerca destes Termos, conforme indicado acima;
1.2.
LICENCIADO: é todo e qualquer USUÁRIO que realiza a contratação do SACA
SÓ com o intuito de ter acesso aos conteúdos pagos transmitidos, de titularidade da
CLICKBRAIN;
1.3.
SACA SÓ: é o meio de transmissão, distribuição, disponibilização dos conteúdos
de forma online pelo SACA SÓ ao LICENCIADO e ao USUÁRIO.

1.4.
CONTEÚDO: são os vídeos, games, ilustrações, textos e demais obras
intelectuais, sejam elas audiovisuais ou não, de cunho educacional que apresentam
conteúdos relativos à grade curricular do Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio e que é disponibilizada mensalmente aos USUÁRIOS no SACA SÓ;
2.

O que é? Como funciona o SACA SÓ?

2.1.
O SACA SÓ é uma plataforma online que se destina a ensinar e transmitir online
conteúdos educacionais para crianças, adolescentes e adultos, com o objetivo de
desenvolver os conhecimentos exigidos pelo conteúdo escolar brasileiro da Educação
Básica, para viabilizar uma maior difusão de conhecimentos a toda e qualquer pessoa
que tiver acesso aos conteúdos disponibilizados pelo SACA SÓ.
2.1.1. Trata-se de uma solução online disponível na URL www.sacaso.com.br,
ou via aplicativo para uso em determinados dispositivos móveis que permitam o
acesso à internet, tais como celulares e tablets, entre outros dispositivos móveis
existentes ou que venham a existir, cujo software responsável pelo
funcionamento é de propriedade exclusiva da CLICKBRAIN.
2.2.
O SACA SÓ permite que o USUÁRIO tenha acesso a vídeos, games, ilustrações,
textos, questionários, obras audiovisuais que exibam o conteúdo da grade escolar do
ensino fundamental ou médio conforme escolha dentre um dos quatro níveis (Educação
Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Médio) disponibilizados para o
USUÁRIO. Assim, o USUÁRIO reconhece que será disponibilizado CONTEÚDO a título
gratuito e oneroso, a depender do plano selecionado pelo USUÁRIO. Ainda, reconhece
que parte do CONTEÚDO poderá estar condicionado ao prévio cadastro do USUÁRIO
no SACA SÓ, oportunidade em que este deverá fornecer os dados de identificação
solicitados pela CLICKBRAIN.
2.2.1. O USUÁRIO reconhece, ao contratar serviços por meio do SACA SÓ que
serão válidas as condições apresentadas na plataforma online no momento do
acesso, ciente de que estas poderão ser alteradas pela CLICKBRAIN a seu
exclusivo critério.
2.2.2. Ao selecionar um dos planos disponíveis, o LICENCIADO terá acesso a
todo o CONTEÚDO durante o período de 12 (doze) meses, para que seja
utilizado como auxiliar à formação de crianças, adolescentes e/ou adultos, e
respeitando o desenvolvimento pessoal de cada USUÁRIO e sua necessidade
por CONTEÚDO de determinada área.
2.3.
A disponibilização dos conteúdos é realizada por meio de um licenciamento dos
direitos de acesso aos conteúdos educacionais que são de titularidade do SACA SÓ,
sendo autorizada apenas e tão somente sua reprodução pelo USUÁRIO., que
permanecerão disponíveis para que os USUÁRIOS assistam mais de uma vez.
2.4.
Qualquer pessoa física, maior de idade, pode realizar a aquisição da licença
sobre os direitos de acesso aos CONTEÚDOS educacionais (LICENCIADO), os quais

poderão ser utilizados pelo próprio LICENCIADO através da criação de um perfil de
USUÁRIO, ou por um USUÁRIO cadastrado no SACA SÓ para realizar o acesso ao
conteúdo.
2.5. O USUÁRIO deverá preencher o cadastro com informações exatas, precisas
e verdadeiras. O preenchimento do cadastro com qualquer dado cadastral falso
ou inexato constitui violação aos Termos de Uso, ficando o USUÁRIO
integralmente responsável por qualquer informação falsa, incorreta,
desatualizada ou incompleta fornecida, bem como por quaisquer prejuízos
causados à CLICKBRAIN ou a terceiros por estas informações.
2.6. Caso o SACA SÓ tenha razões suficientes para suspeitar da veracidade e/ou da
exatidão de tais informações, terá o direito de suspender ou cancelar, imediatamente e,
independentemente, de qualquer aviso ou notificação, a conta do USUÁRIO, não sendo
devido qualquer ressarcimento em razão disso.
3. Quais as responsabilidades dos LICENCIADOS e dos USUÁRIOS?
3.1.
O USUÁRIO será o único responsável por manter a confidencialidade e
segurança do login e senha usados para acessar o SACA SÓ, e será responsável por
todos os acessos realizados por meio de suas credenciais de acesso, ciente de que não
deverá compartilhá-los com terceiros, informando o CLICKBRAIN imediatamente se
verificado algum incidente relativo ao uso indevido de sua conta.
3.2.
Será autorizada a utilização e visualização dos conteúdos por USUÁRIOS
menores de 18 (dezoito) anos de idade, mediante contratação da licença por um dos
seus responsáveis legais (LICENCIADO), os quais deverão identificar o USUÁRIO
menor de idade e as suas eventuais restrições/limitações de acesso.
3.2.1. A utilização da plataforma por menores de 18 (dezoito) anos de idade
deverá ser realizada mediante acompanhamento de seu responsável legal,
o qual deverá efetuar controle e liberação de acesso, com o intuito de
demonstrar a sua anuência e ciência do desenvolvimento do USUÁRIO no
SACA SÓ.
3.2.2. Caso seja verificada eventual infração desta disposição, o SACA SÓ
poderá cancelar, de imediato, sem o envio de notificação prévia, o cadastro do
LICENCIADO e do USUÁRIO, sem prejuízo da adoção das medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis.
3.2.3. Não é permitido que o LICENCIADO mantenha mais de um Cadastro junto
ao SACA SÓ, podendo ser cadastrado na plataforma mais de um USUÁRIO para
a utilização do SACA SÓ, o qual poderá ter acesso ao mesmo conteúdo
educacional referente ao mesmo período letivo ou não, mediante o pagamento
de um valor extra para cada nova licença de USUÁRIO, conforme condições
apresentadas na plataforma, ciente de que a criação indevida de cadastro
duplicado poderá ensejar o cancelamento e/ou impedimento de acesso à conta,

a exclusivo critério da CLICKBRAIN, não sendo devido qualquer ressarcimento
em razão disso.
3.3. Ainda, ao LICENCIADO e/ou USUÁRIO é vedado:
(i)
interferir, fraudar, trapacear ou praticar qualquer ato que possa
prejudicar o SACA SÓ, quaisquer LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS;
(ii)
agredir, ofender, intimidar, assediar, caluniar, injuriar ou difamar o
SACA SÓ, quaisquer LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS;
(iii)
utilizar o SACA SÓ para outros fins não expressamente previstos
nestes Termos de Uso, na legislação brasileiro e/ou em desacordo com a
moral e com os bons costumes; e,
(iv)
3.4.

fazer-se passar por outra pessoa.

Caberá ao LICECIANDO e ao USUÁRIO, ainda:
(i)
Escolher o nível almejado, segundo o grau de escolaridade, que o
USUÁRIO tem interesse em ter acesso ao CONTEÚDO, dentre os disponíveis
no SACA SÓ, sendo eles: (a) Educação Infantil: (b) 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental; (c) 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; e do 1º ao 3º do Ensino
Médio, ciente de que esta seleção não poderá ser alterada posteriormente;
(ii)
Realizar os pagamentos dos direitos de acesso aos conteúdos conforme
a opção realizada no momento da contratação, conforme meios e condições de
pagamento apresentados no SACA SÓ, ciente de que o acesso será liberado
em até 03 (três) dias úteis da confirmação do pagamento.

3.5.
O LICENCIADO e/ou o USUÁRIO poderá enviar ao SACA SÓ, através do e-mail:
sacaso@sacaso.com.br, sugestões, dúvidas ou críticas sobre a plataforma/aplicativo e
ou Conteúdo.
3.6.
O LICENCIADO reconhece que esta Plataforma não deve ser utilizada para
quaisquer fins ilícitos, bem como não deverá ser nesse inserido qualquer conteúdo cuja
licitude possa ser questionada e/ou que seja capaz de violar direitos de terceiros.
3.7.
Enquanto cadastrado no SACA SÓ, o LICENCIADO possui um direito de uso
não exclusivo, não sublicenciável, não transferível e revogável, de licença de uso dos
conteúdos/vídeos educacionais.
3.8.
O LICENCIADO não deve, de qualquer forma, prejudicar o perfeito
funcionamento do SACA SÓ, incluindo, mas não se limitando, (i) a introdução de vírus,
trojans, worms ou qualquer outro artifício malicioso ou tecnologicamente prejudicial; (ii)
o acesso não autorizado ao SACA SÓ ou qualquer servidor, computador ou base de
dados relacionados ao SACA SÓ; (iii) negação de serviço (denial of service attack), (iv)
usar, desenvolver ou lançar sistemas automáticos que possam acessar o SACA SÓ,

como spiders, robots, scrapers ou leitores off-line; (v) utilizar ferramentas ou proxy
anônimo com a finalidade de tornar seu endereço de IP anônimo; ou (vi) interferir ou
quebrar qualquer sistema de segurança do SACA SÓ.
3.9.
A correta utilização do SACA SÓ é de inteira responsabilidade do
LICENCIADOS e dos USUÁRIOS. Desta forma, o LICENCIADO e o USUÁRIO se
compromete a indenizar e ressarcir a CLICKBRAIN, titular da SACA SÓ, por
todas e quaisquer perdas e danos que a CLICKBRAIN, o SACA SÓ e/ou outros
LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS venham a sofrer em decorrência da utilização
do SACA SÓ pelo mesmo, independentemente da natureza do dano, do
contexto, e do momento no qual ele se verifique.
4. Responsabilidade do SACA SÓ
4.1.
O SACA SÓ não é e nem será responsável pela: (i) qualidade da conexão do
dispositivo utilizado pelo LICENCIADO e/ou a USUÁRIO à internet em qualquer
circunstância; (ii) disponibilidade ou não dos serviços de acesso à internet prestados
por terceiros; (iii) impossibilidade de utilização da plataforma em razão da
incompatibilidade do SACA SÓ com a configuração técnica do dispositivo do
LICENCIANDO e/ou USUÁRIO; (iv) por quaisquer danos sofridos pelo LICENCIADO
e/ou USUÁRIO em razão da utilização da plataforma; (v) pela reparação de danos
de qualquer natureza causados pela violação de privacidade ou segurança de dados
do LICENCIADO e/ou USUÁRIO durante a conexão de seu dispositivo à internet,
que não sejam provenientes de qualquer culpa e/ou dolo do SACA SÓ; (vi) pela
existência de vírus ou outros elementos nocivos na plataforma, eximindo-se de
qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos desta decorrentes; (vii) pela
atualização e fornecimento de informações por terceiros, como instituições
bancárias e demais parceiros; e (vii) pelos danos e prejuízos de toda natureza que
possam decorrer do conhecimento que terceiros não autorizados possam ter de
quaisquer das informações fornecidas pela plataforma, em decorrência de falha
exclusivamente atribuível ao USUÁRIO ou a terceiros que fujam a qualquer controle
razoável da CLICKBRAIN.
4.2.
O SACA SÓ não pode assegurar o êxito de qualquer conteúdo/vídeo educacional
no desenvolvimento pessoal, intelectual e/ou escolar do LICENCIADO e/ou do
USUÁRIO por meio da utilização do SACA SÓ, tampouco verifica a regularidade de
acesso, desenvolvimento, realização, visualização dos conteúdos/vídeos educacionais
divulgados no SACA SÓ.
5. Retribuição/Pagamentos
5.1.
Como contraprestação à licença dos direitos de acesso aos conteúdos de
titularidade do SACA SÓ, o LICENCIADO se compromete a realizar o pagamento do
montante indicado na plataforma, conforme plano por este selecionado.
5.2.
Após a confirmação do pagamento, a qual será cientificada ao LICENCIADO, o
acesso ao SACA SÓ será realizado em até três (3) dias úteis.

5.2.1. Na hipótese do pagamento por meio de boleto bancário, caso não seja
realizada a confirmação do pagamento em até cinco (5) dias úteis, contados da
data da requisição do mesmo na plataforma, não existirá a liberação de acesso
à plataforma ou caso por ventura este tenha ocorrido de forma errônea, poderá
ser interrompido tal acesso em até 24 (vinte e quatro) horas.
5.3. Ao realizar o pagamento mediante cartão de crédito, seu ato será considerado
irretratável e irrevogável, respondendo o LICENCIADO por eventuais danos causados
ao SACA SÓ ou a terceiros pelo não reconhecimento da operação junto à operadora do
cartão de crédito;
5.4.
Tendo em vista que os serviços bancários e de cartões de crédito são
independentes do SACA SÓ, estes possuem exclusiva responsabilidade pelos
pagamentos processados e respondem pelas falhas na utilização de seus meios de
pagamento.
6. Direitos de propriedade intelectual
6.1.
A CLICKBRAIN é titular dos direitos de propriedade intelectual referentes ao
CONTEÚDO transmitido em sua plataforma, protegido pelas leis brasileiras e por
tratados internacionais, possuindo a titularidade ou, quando aplicável, todas as licenças
de uso necessárias à obtenção de todos os direitos de propriedade intelectual relativos
ao SACA SÓ, incluindo, sem limitação, o Software, direitos autorais, marcas, programas
de computador, bancos de dados, redes, arquivos, materiais e conteúdo de tela
utilizados no SACA SÓ.
6.2.
Os direitos de acesso ao conteúdo fornecido pelo SACA SÓ não incluem
qualquer autorização ou direito de realizar o download, utilizar dos conteúdos fora da
plataforma ou em qualquer outro meio de exibição, ou mesmo alterar de qualquer forma
os conteúdos ou a plataforma do SACA SÓ, sendo vedada a realização de qualquer
procedimento que de qualquer modo infrinja os direitos relacionados aos conteúdos e
ao SACA SÓ.
6.2.1. São vedados quaisquer atos ou contribuições tendentes à
descompilação, engenharia reversa, modificação das características, ampliação,
alteração, mesclagem ou incorporação do SACA SÓ, seus conteúdos
educacionais ou qualquer parte dele em quaisquer outros programas e/ou
sistemas., de modo que toda e qualquer forma de cópia ou reprodução, total ou
parcial, permanente, temporária ou provisória, de forma gratuita ou onerosa, sob
quaisquer modalidades, formas ou títulos dos direitos de propriedade intelectual
relacionados ao SACA SÓ é expressamente vedada.
6.3.
O LICENCIADO e o USUÁRIO concordam que os, textos, imagens, fotografias,
ícones, tecnologias, links logotipos, marcas, descrições, textos, layout, sinais distintivos,
incluindo o software da plataforma, desenhos gráficos e códigos fonte e quaisquer
outros materiais correlatos à SACA SÓ ou aos conteúdos educacionais, são
considerados direitos propriedade do SACA SÓ, ou de terceiro que autorizou sua
utilização na plataforma, e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais, sendo

vedada sua cópia, reprodução, ou qualquer outro tipo de utilização, ficando os
infratores sujeitos às sanções civis e criminais correspondentes, nos termos das
Leis 9.279/96, 9.609/98, 9.610/98.
7. Cancelamento
7.1.
O acesso ao SACA SÓ é concedido ao USUÁRIO por tempo indeterminado, nos
limites das funcionalidades adquiridas, podendo a CLICKBRAIN, no entanto, franquear
o acesso por tempo determinado, bem como suspendê-lo ou interrompê-lo
unilateralmente, situação em que não será devido qualquer valor ao USUÁRIO.
8. Condições Gerais
8.1.
O SACA SÓ não é responsável pela semelhança de seu conteúdo ou
programação em qualquer mídia com materiais ou ideias apresentados/ transmitidos na
plataforma.
8.2.
O SACA SÓ poderá disponibilizar links/websites para outros websites da Internet
ou outros recursos, como mera conveniência ao LICENCIADO e/ou USUÁRIO. Assim,
o LICENCIADO e o USUÁRIO reconhecem e concordam que o SACA SÓ não é
responsável pela sua disponibilidade e pelo seu teor, não se responsabilizando por
qualquer conteúdo, propaganda, produtos, serviços ou outros materiais contidos ou
disponibilizados por meio de tais sites ou recursos, devendo o USUÁRIO se informar
sobre a política em cada um dos websites de terceiros antes de fornecer qualquer tipo
de informação.
8.3.
Para obter mais informações sobre o SACA SÓ e seus recursos, ou se precisar
de ajuda com sua conta, o USUÁRIO poderá acessar o Centro de Ajuda SACA SÓ
disponível em suporte@sacaso.com.br . Em alguns casos, caso seja do interesse do
USUÁRIO é possível contatar diretamente o SACA SÓ por meio do endereço de e-mail
contato@sacaso.com.br .
8.3.1. No caso de quaisquer conflitos entre esses Termos de Uso e informações
fornecidas pelo atendimento ao cliente, esses Termos de Uso prevalecerão.
8.4. Toda e qualquer comunicação entre o SACA SÓ e o LICENCIADO e/ou o
USUÁRIO deverá ocorrer por meio do e-mail informado no Cadastro, sendo de sua
responsabilidade a manutenção do cadastro devidamente atualizado, desde logo
reconhecendo validade a esse meio eletrônico para troca de informações recíprocas
e para assinatura de documentos, devidamente reconhecidos como válidos pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
8.5.
Se qualquer disposição ou disposições desses Termos de uso forem
consideradas inválidas, ilegais ou não aplicáveis, a validade, legalidade e aplicabilidade
das demais disposições devem permanecer em pleno vigor.
8.6.
Qualquer concessão ou tolerância pelo não cumprimento de qualquer obrigação
relacionada a este instrumento, será considerada mera liberalidade, não constituindo

em novação, precedente invocável, alteração tácita de seus termos, renúncia de direitos
e nem direito adquirido das partes.
8.7.
A qualquer momento, o SACA SÓ poderá ceder ou transferir o presente contrato,
inclusive nossos diretos e obrigações associados, não sendo devida qualquer
comunicação prévia ao LICENCIADO ou ao USUÁRIO.
8.8.
Os direitos de acesso aos conteúdos de titularidade do SACA SÓ é fornecido "no
estado em que se encontra", sem garantias ou condições, sendo certo que o conteúdo
pode não estar livre de interrupções ou erros.
8.8.1. O LICENCIADO e/ou o USUÁRIO renunciam a todas as indenizações por
danos especiais, indiretos e consequentes causados pelo SACA SÓ. O SACA
SÓ não é responsável pela qualidade da sua conexão com de internet, a qual
poderá influenciar na qualidade e no acesso aos conteúdos. Estes termos não
limitarão nenhuma garantia ou direito de proteção do consumidor que sejam não
renunciáveis nos termos das leis brasileiras.
9. Lei e Foro Aplicáveis
9.1.
Estes termos de serviço são regidos única e exclusivamente pelas leis
brasileiras, sendo que qualquer ação judicial relativa à sua interpretação ou aplicação
deverá ser processada e julgada pelo Poder Judiciário Brasileiro.
9.2.
É competente o Foro do local de domicílio do Usuário, no Brasil, para dirimir
qualquer dúvida decorrente deste instrumento. O USUÁRIO consente, expressamente,
com a competência desse juízo, e renúncia, neste ato, à competência de qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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