
  

1 
 

 TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO  
 

Última atualização: 01/02/2020 

 

 

 

 

Estes Termos e Condições Gerais de Uso aplicam-se ao uso dos serviços de tecnologia 

oferecidos pela aplike.me e foram elaborados atendendo integralmente à legislação vigente, 

em especial ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

 

Qualquer pessoa, doravante nominada Usuário, que pretenda utilizar os serviços da 

aplike.me deverá aceitar os Termos e Condições Gerais de Uso e todas as demais 

políticas e princípios que o regem. 

 

O Usuário deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceito todas as condições 

estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Uso e nas Políticas de privacidade, 

antes de seu cadastro como Usuário da aplike.me. 

 

CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO OU 

DESCONHEÇA OS RISCOS QUE ENVOLVEM INVESTIR EM RENDA VARIÁVEL, O USUÁRIO NÃO 

DEVERÁ UTILIZAR OS SERVIÇOS DA  aplike.me.  

 

 

 GLOSSÁRIO 

 

Usuário é toda a pessoa, natural ou jurídica, que utilize os sistemas (Robôs) 

disponibilizados pela aplike.me.  

 

     é um sistema automatizado baseado em Inteligência artificial que utiliza métodos 

matemáticos e estatísticos para composição de carteiras de ações a partir de parâmetros 

informados pelo usuário. 

 

 

 CAPACIDADE PARA CONTRATAÇÃO 

 

Os serviços da aplike.me estão disponíveis apenas para as pessoas físicas ou jurídicas que 

tenham capacidade legal para contratá-los. 

 

É proibido o cadastro de Usuários que não tenham capacidade civil (com relação a 

pessoas físicas) ou não sejam representantes legais (com relação a pessoas 

jurídicas). 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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 RISCOS DO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL  

 

Diferentemente do mercado de renda fixa que propicia uma rentabilidade sempre positiva e 

relativamente previsível ao investidor, O MERCADO DE RENDA VARIÁVEL TEM POR 

CARACTERÍSTICA E NATUREZA A INCERTEZA QUANTO À RENTABILIDADE FUTURA 

DO INVESTIMENTO REALIZADO. 

 

Isto porque o mercado de renda variável poderá ser afetado negativamente por crises 

financeiras decorrentes de questões políticas, de comércio internacional, de saúde pública, 

econômicas, desastres naturais, guerras, força maior, enfim, todos os eventos que possam 

impactar negativamente as atividades das empresas das quais o investidor tenha comprado 

ações. 

 

Desta forma, mesmo que o mercado de renda variável tenha apresentado nos últimos 

anos, maiores retornos do que o mercado de renda fixa, ISTO NÃO SIGNIFICA QUE OS 

RESULTADOS OBTIDOS NO PASSADO SÃO GARANTIA DE QUE O INVESTIDOR 

CONSEGUIRÁ OBTÊ-LOS NO FUTURO. 

 

Desaconselhamos que investidores que possuem baixa tolerância a perdas a 

realizarem aplicações em renda variável, pois investimentos de renda variável 

poderão apresentar rentabilidade negativa. Pessoas com esse perfil deverão alocar 

seus investimentos em aplicações mais estáveis, como a renda fixa. 

 

ALÉM DISSO, RECOMENDAMOS VEEMENTEMENTE QUE NUNCA SEJAM ALOCADOS 

EM RENDA VARIÁVEL AQUELES RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS IMEDIATAS 

OU DE EMERGÊNCIA, BEM COMO VALORES QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO 

DO INVESTIDOR.  

 

Também é importante ressaltar que eventuais perdas decorrentes da queda do preço 

de ativos não contam com garantia de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do 

fundo garantidor de créditos – FGC. 

 

 

 SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Os serviços objeto dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso consistem no 

fornecimento de um sistema automatizado (      baseado em Inteligência Artificial que 

utiliza métodos matemáticos e estatísticos para composição de carteiras de ações a partir de 

parametrizações realizadas exclusivamente pelo Usuário, conforme disposto no item nº 15 

do Oficio-circular nº 2/2019/CVM, destinando-se a operacionalizar decisões de investimentos 

em ações, as quais serão tomadas por vontade única e exclusiva do Usúario. 
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O Usuário reconhece e concorda que o sistema aplike.me não configura um sistema de 

gestão de carteira de investimento, bem como não é indicação e/ou aconselhamento de 

investimento, SENDO QUE A TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO É DE 

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO.  

 

O serviço oferecido pela aplike.me não inclui nenhum tipo de consultoria sobre estratégias 

de investimento.  

 

O SISTEMA DA aplike.me NÃO OFERECE QUALQUER GARANTIA OU PROMESSA DE 

GANHOS OU REALIZAÇÕES FINANCEIRAS, AINDA QUE ESTATISTICAMENTE TAL 

ESTRATÉGIA APRESENTE UM HISTÓRICO DE MAXIMIZAÇÃO DAS CHANCES DE 

OBTENÇÃO DE UM RETORNO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS E DIMINUIÇÃO DOS 

RISCOS DE PERDA. 

 

Desta forma, não havendo garantia de retorno positivo, a aplike.me não é responsável por 

qualquer transação ou decisão de investimento, feito com base nas informações geradas 

pelo sistema com base nas parametrizações feitas pelo Usuário, NÃO SE 

RESPONSABILIZANDO POR QUALQUER PREJUÍZO FINANCEIRO DO USUÁRIO, 

CAUSADO DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA TOMADA DE DECISÃO A PARTIR USO 

DAS INFORMAÇÕES. 

 

OS DADOS GERADOS PELO SISTEMA aplike.me NÃO SUBSTITUEM A OPINIÃO DE 

UMA ANALISTA DO MERCADO FINANCEIRO, DEVENDO TAIS DADOS SEREM 

UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO PARA QUE O USUÁRIO TOME POR SUA CONTA 

E RISCO SUAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. RECOMENDAMOS QUE O USUÁRIO 

CONSULTE SEU PRÓPRIO ASSESSOR, CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, 

REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E 

CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO.  

 

ALERTAMOS QUE O USUÁRIO DEVERÁ TER ATENÇÃO DURANTE A 

PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA, ESPECIALMENTE NO QUE TOCA A DEFINIÇÃO DO 

VOLUME DIÁRIO DE NEGOCIAÇÃO DOS ATIVOS, POIS A SELEÇÃO DE ATIVOS COM 

VOLUME DIÁRIO DE NEGOCIAÇÃO MUITO BAIXO, POSSIVELMENTE ACARRETARÁ 

NA FALTA DE LIQUIDEZ PARA FUTURA VENDA.   

 

TAMBÉM É IMPORTANTE ALERTAR QUE O SISTEMA aplike.me DEVERÁ SER 

UTILIZADO PREFERENCIALMENTE EM OPERAÇÕES SEMANAIS DE SWING TRADE 

PARA QUE POSSA APRESENTAR UM MELHOR RESULTADO AO USUÁRIO, NÃO 

SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE DAY-TRADE. 
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O USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE QUALQUER DIVULGAÇÃO DE 

RESULTADOS PASSADOS OBTIDOS POR OUTROS USUÁRIOS DO SISTEMA 

aplike.me, NÃO SIGNIFICA EM NENHUMA HIPÓTESE RECOMENDAÇÃO DE 

INVESTIMENTO E QUE TAIS RESULTADOS PASSADOS NÃO REPRESENTAM 

GARANTIA OU SUGESTÃO DE RESULTADOS FUTUROS.  

 

A aplike.me não realiza venda, compra ou qualquer tipo de intermediação ou gestão de 

ações ou ativos financeiros e/ou movimentações financeiras do Usuário.  

 

A aplike.me não se responsabiliza por qualquer dano, incluindo perda de receita ou renda, 

dor e sofrimento, estresse emocional ou similares decorrentes uso do sistema pelo Usuário. 

 

A rentabilidade eventualmente apresentada com a utilização do sistema aplike.me não é 

líquida de impostos e de eventuais taxas específicas cobradas pelas corretoras, Bovespa e 

CBLC . O Usuário deverá obter informações sobre tais custos junto a sua corretora. 

 

A aplike.me reserva-se o direito de, a qualquer tempo, unilateralmente, modificar ou 

descontinuar, temporária ou permanentemente, o serviço ou parte dele, sem necessidade de 

autorização prévia. Essas mudanças quando puderem afetar a prestação dos serviços serão 

ser informadas ao Usuário antes de sua implementação.  

 

O acesso aos serviços prestados pela aplike.me exige a contratação de um dos planos 

oferecidos, bem como a instalação do aplicativo/software TELEGRAM no computador ou no 

dispositivo móvel do Usuário. 

 

A não aceitação formal dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso e o pagamento 

do plano escolhido não constitui uma relação de prestação de serviços entre o Usuário e a 

aplike.me. 

   

O Usuário acessará, PARA SEU USO EXCLUSIVO, o sistema aplike.me mediante o 

aplicativo/software TELEGRAM.   

 

O USUÁRIO SE OBRIGA A NÃO DISPONIBILIZAR, DIVULGAR, TRANSMITIR, 

REPLICAR, COPIAR ou COMERCIALIZAR, SOB QUALQUER FORMA, FÍSICA OU 

DIGITAL, A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS, QUAISQUER DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

GERADOS PELA aplike.me SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO CÍVEL E CRIMINAL. 

 

A aplike.me se reserva ao direito de recusar qualquer solicitação de cadastro e de 

suspender um cadastro previamente aceito, que esteja em desacordo com as políticas e 

regras dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso. 

 

O Usuário se compromete a notificar imediatamente a aplike.me sobre qualquer uso não 

autorizado de sua conta, bem como seu acesso não autorizado por terceiros.  
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O Usuário será o único responsável pela forma de utilização do sistema, uma vez que esta 

somente será possível mediante acesso a sua conta privada no aplicativo/software 

TELEGRAM. 

 

O Usuário concorda que a aplike.me poderá lhe enviar avisos de qualquer natureza por 

TELEGRAM, e-mail, SMS, telefone, whatsapp, carta ou publicações no wesite. 

 

 

 CUSTOS E COBRANÇA  

 

O Usuário deverá optar por um dos planos mensais oferecidos pela aplike.me para uso do 

sistema, sendo que cada um dos planos possui diferentes valores e opções, conforme 

apresentado no website.  

 

Ao contratar os serviços da aplike.me, o Usuário será cobrado mensalmente pela 

disponibilização do serviço. 

 

O Usuário expressamente reconhece e concorda que, uma vez realizada a assinatura, o 

simples fato de não acessar o sistema posteriormente, não o isenta do pagamento referente 

ao plano contratado.  

 

A aplike.me poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério e conveniência, oferecer 

e/ou deixar de oferecer planos com diferentes periodicidades de assinatura e formas de 

pagamento.  

 

NO CASO DE INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO, SERÃO FEITAS TENTATIVAS DE 

COBRANÇA JUNTO À OPERADORA DO CARTÃO ATÉ O 5º DIA POSTERIOR AO 

VENCIMENTO, SITUAÇÃO EM QUE, NÃO HAVENDO SUCESSO NO RECEBIMENTO, O 

USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO PELO E-MAIL CADASTRADO NO SISTEMA E TERÁ 

SEUS SERVIÇOS CANCELADOS.  

 

A PARTIR DO PAGAMENTO DO PLANO ESCOLHIDO VIA CARTÃO DE CRÉDITO, O 

USUÁRIO EXPRESSAMENTE RECONHECE E CONCORDA QUE A RENOVAÇÃO DE 

SUA ASSINATURA SERÁ FEITA DE MANEIRA AUTOMÁTICA, SEM NECESSIDADE, 

PORTANTO, DE ANUÊNCIA PRÉVIA. 

  

A aceitação e obrigatoriedade de observância destes Termos e Condições Gerais de Uso 

pelo Usuário considerar-se-á prorrogada, caso o Usuário opte por continuar a utilizar o 

sistema da aplike.me. 

 

É ressalvado a aplike.me o direito de realizar ajustes e alterações nos preços e nos 

planos sem aviso prévio. 
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A aplike.me se reserva ao direito de praticar variações nos preços das assinaturas, 

conforme prazo e instrumento de pagamento, observado o disposto na Lei Federal           

nº 13.455/2017.  Eventuais promoções e ofertas serão válidas por prazo determinado, 

não possuindo caráter vinculativo caso o Usuário opte por não aderi-la, durante sua 

validade. 

 

Para as assinaturas experimentais, ao término do período gratuito informado na 

oferta, não havendo manifestação em contrário, a aplike.me poderá começar a cobrá-

lo automaticamente pela assinatura. Ao fornecer suas informações de pagamento, no 

momento do cadastro, você concorda com a possibilidade de converter 

automaticamente a assinatura experimental em assinatura paga, caso não externe seu 

desinteresse dentro do período definido na oferta. 

 

Havendo mais de um cartão de crédito cadastrado, visando assegurar o seu acesso 

contínuo aos serviços, a aplike.me poderá efetuar a cobrança da renovação automática em 

quaisquer dos meios de pagamento indicados. 

 

 

 CANCELAMENTO  

 

O Usuário pode cancelar os serviços, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da 

contratação dos serviços, ESTANDO INCLUINDO NESTE PRAZO, O PERÍODO DE 

EXPERIMENTAÇÃO, sendo-lhes reembolsados os valores eventualmente pagos. 

 

O cancelamento será solicitado a aplike.me diretamente pelo website ou pelo e-mail 

contato@aplike.me . 

 

Ao solicitar o cancelamento o Usuário terá seu acesso ao sistema bloqueado. 

 

A aplike.me também poderá a qualquer momento e sem prévia notificação cancelar os 

serviços nas seguintes situações:  

 

I - não pagamento dos serviços pelo Usuário; 

II - violação de qualquer das disposições presentes nos Termos e Condições Gerais de Uso; 

III - se o fornecimento do serviço oferecido se tornar ilegal; 

IV – se o fornecimento dos serviços tornar-se comercialmente inviável, a critério exclusivo da 

aplike.me.  

 

Ao solicitar o cancelamento de sua assinatura, independentemente do dia em que o 

fizer, o Usuário expressamente reconhece e concorda que não receberá a devolução 

de quaisquer quantias referentes a pagamentos já efetuados durante o período no 

qual o sistema lhe foi disponibilizado. 

 

mailto:contato@aplike.me
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Os Termos e Condições Gerais de Uso serão aplicáveis até o encerramento das contas 

pelo Usuário ou pela aplike.me. 

 

 

 INTERRUPÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA 

 

A aplike.me empregará todos os seus esforços, quando tecnicamente viável, para avisar os 

Usuários sobre qualquer interrupção dos serviços, informando ainda a duração estimada da 

interrupção, bem como para eliminar a interrupção no menor prazo possível após tomar 

ciência de sua ocorrência. 

 

Apesar de todo o cuidado e o empenho na coleta e manuseio das informações 

utilizadas pela aplike.me, como tais dados são obtidos de fontes externas, a aplike.me 

não garante sua atualização e precisão, tampouco se responsabiliza pela publicação 

acidental de dados incorretos, sendo responsabilidade do Usuário revisar e verificar 

os dados antes da tomada de decisão de seus investimentos. Caso haja dúvida 

quanto aos dados gerados pelo sistema da aplike.me, o Usuário deverá entrar em 

contato com a aplike.me para obtenção de esclarecimentos. 

 

A aplike.me não se responsabiliza por qualquer atraso ou suspensão do serviço, 

dano, prejuízo ou perda sofridos pelo Usuário em razão de falhas na internet, no 

aplicativo/software TELEGRAM, no sistema ou no servidor utilizado pelo Usuário, 

ainda que decorrentes de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior.  

 

A aplike.me também não será responsável por qualquer vírus que possa atacar o 

equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação na 

internet ou como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos, 

vídeos ou áudio. 

 

A aplike.me não garante que o conteúdo e os sistemas do site estarão disponíveis, 

atualizados e precisos 100% do tempo. Poderá haver momentos de desatualização, 

inexatidão, ou de indisponibilidade, para manutenção planejada ou por motivos de 

força maior.  

 

A aplike.me se reserva ao direito de promover melhorias e modificações no sistema com o 

objetivo de aprimorar as funcionalidades oferecidas, a partir das informações e sugestões 

enviadas pelos usuários.  

 

O Usuário concorda que eventuais sugestões sejam utilizadas pela aplike.me em proveito 

de todos os demais usuários, sem qualquer expectativa de contraprestação individual. 
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 FONTES E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

As informações utilizadas para o desenvolvimento e a atualização do sistema são de fontes 

oficiais e idôneas, mas sua atualização é automática e não nos responsabilizamos por 

eventuais inexatidões, omissões ou erros. 

 

 

 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

A aplike.me se reserva de todos os direitos, incluindo os direitos de propriedade intelectual 

e industrial, associados com os serviços da aplike.me, seu website, os conteúdos de suas 

telas, programas e bases de dados, redes, códigos, desenvolvimento, software, arquitetura, 

hardware, conteúdo, informação, tecnologia, fases de integração, funcionalidades, domínios, 

arquivos que permitam ao usuário acessar e criar sua conta, ferramentas de vendas, 

marcas, patentes, direitos autorais, modelos industriais, nomes comerciais, desenhos, ou 

quaisquer direitos sobre informações confidenciais ou segredos de negócio e qualquer outro 

material, sobre ou relacionado ao software ou qualquer parte dele, os quais estão protegidos 

pelas leis nacionais e internacionais em vigor.  

 

Em nenhuma hipótese o Usuário terá qualquer tipo de direito sobre eles, exceto para 

usar o serviço da aplike.me, conforme previsto nestes Termos e Condições Gerais de 

Uso. Quaisquer direitos não expressamente concedidos sob o presente instrumento 

são reservados. 

 

É proibido o uso indevido ou contrário às normativas vigentes sobre os direitos de  

propriedade intelectual e industrial da aplike.me, bem como sua reprodução total ou 

parcial, salvo quando autorizado por escrito pela aplike.me.  

 

O Usuário não adquire, pelo presente instrumento ou pela utilização do software, nenhum 

direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo patentes, desenhos, 

marcas, direitos autorais ou quaisquer direitos sobre informações confidenciais ou segredos 

de negócio, bem como todo o conteúdo disponibilizado no website, incluindo, mas não se 

limitando a textos, gráficos, imagens, logotipos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, 

notificações, softwares e qualquer outro material, sobre ou relacionados ao software ou 

nenhuma parte dele.  

 

O Usuário não poderá, nem poderá permitir a terceiros, reproduzir, duplicar, copiar, 

modificar, criar uma obra derivada de engenharia reversa, descompilar ou, de qualquer outro 

modo, tentar extrair o código-fonte, modificar, vender, comercializar ou revender o sistema 

da aplike.me ou qualquer parte que o componha, para qualquer efeito, a menos que o 

Usuário seja expressamente autorizado por escrito pela aplike.me a fazê-lo.  
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Não haverá qualquer direito remuneratório ou de autoria por qualquer conteúdo, sugestão, 

correção ou aprimoramento enviado ou solicitado pelos usuários e implementado pela 

aplike.me. 

 

 

 LINKS EXTERNOS  

 

O site da aplike.me pode conter links para sites de terceiros. Não obstante, como a 

aplike.me não possui controle sobre estes sites, não será responsável pelos conteúdos, 

anúncios, materiais, ações e/ou serviços prestados por eles, políticas de privacidade, 

tampouco por perdas e danos, diretas ou indiretas, ocasionados pela utilização de tais sites.  

 

Desta forma, recomenda-se que ao ser redirecionado para websites externos, o usuário 

consulte sempre as respectivas políticas de privacidade antes de fornecer seus dados ou 

informações. 

 

A presença de links de outros sites não implica uma parceria, relação, aprovação ou 

respaldo da aplike.me com tais sites e seus conteúdos.  

 

 

 MODIFICAÇÕES DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO 

 

O Usuário reconhece e concorda que a aplike.me poderá alterar, a qualquer tempo, estes 

Termos e Condições Gerais de Uso, visando seu aprimoramento e melhoria dos serviços 

prestados.  

 

Os novos Termos e Condições Gerais de Uso entrarão em vigor 10 (dez) dias após sua 

publicação no site. No prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da publicação da nova 

versão, o Usuário deverá se comunicar por e-mail, caso não concorde com os termos 

alterados. Nesse caso, o vínculo contratual deixará de existir, desde que não haja contas ou 

dívidas em aberto.  

 

Não havendo manifestação no prazo estipulado, entender-se-á que o Usuário aceitou os 

novos Termos e Condições Gerais de Uso e o contrato continuará vinculando as partes. 

 

O conteúdo dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso não deverá ser reproduzido, 

distribuído ou publicado sob qualquer propósito sem a autorização expressa da aplike.me. 

 

 

 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO 

 

Todos os itens destes Termos e Condições Gerais de Uso são regidos pelas leis vigentes na 

República Federativa do Brasil.  

 

http://contato.mercadolivre.com.br/ajuda/quero-cancelar-a-minha-conta_1299
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Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro 

questionamento relacionado a estes Termos e Condições Gerais de Uso, as partes 

concordam em se submeter ao Foro da Cidade de São Paulo-SP, com exceção de 

reclamações apresentadas por Usuários que se enquadrem no conceito legal de 

consumidores, que poderão submeter tais reclamações ao foro de seu domicílio. 

Esclarecimentos de dúvidas sobre estes Termos e Condições Gerais de Uso poderão ser 

obtidos pelo e-mail contato@aplike.me ou pelo telefone (11) 4590-0194. 

 

 

Copyright © 2020 aplike.me 

Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107 – Torre B – 10º andar 

Brooklin – São Paulo/SP – CEP: 04563-060 

 

       

mailto:contato@aplike.me

