TERMOS DE USO JOGO DE EMPRESAS
Estes Termos de Uso foram atualizados pela última vez em 25 de julho de 2019.
Estes termos de uso (“Termos”) regulam a utilização das ferramentas tecnológicas
contidas

no

(“Software”

JOGO
ou

DE

“Jogo

EMPRESAS
de

(https://jogodeempresas.com.br/)

Empresas”),

de

propriedade

da

Edu

Labzz

Desenvolvimento de Tecnologia Educacional Ltda., sociedade empresária limitada,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.865.833/0001-10, com sede na cidade de Marília,
Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, nº 1.262, Bairro Centro, CEP: 17504000 (coletivamente “nós” ou a “Edulabzz”), e constituem o único contrato entre o
usuário e a Edulabzz.
São considerados usuários do Jogo de Empresas ou do Edulabzz (“Usuário” ou
“Usuários”) toda pessoa física ou jurídica que, por meio digital, acessa o site, o
aplicativo, APIs ou qualquer outro meio em que o Jogo de Empresas seja
disponibilizado.
A missão da Edulabzz é ampliar o acesso à educação por meio de tecnologias e
desenvolver ferramentas que promovam uma aprendizagem livre e descentralizada.
O Jogo de Empresas é uma ferramenta educacional que permite que pessoas
comuns testem e desenvolvam sua capacidade de gerir uma empresa em ambiente
virtual com acesso por meio de internet.
Estes Termos se aplicam a todas as atividades do Usuário no site do Jogo de
Empresas, aplicativos móveis, APIs e outros serviços afins (“Serviços”).
O aceite a estes Termos configura uma licença de uso não exclusiva das ferramentas
tecnológicas contidas no Jogo de Empresas aos Usuários. As ferramentas
tecnológicas são licenciadas no estado em que se encontram, podendo ser
modificadas, substituídas ou removidas do Software a qualquer momento, sem
aviso prévio. O respeito total às condições destes Termos é essencial para o uso

legítimo de tais ferramentas. Lembramos que o acesso e uso de nosso Software só
é permitido após a aceitação integral desses Termos de Uso.
O uso das ferramentas tecnológicas contidas no Jogo de Empresas em discordância
com os termos a seguir poderá implicar a suspensão do acesso à conta ou o
cancelamento do cadastro do Usuário, o consequente e imediato encerramento da
licença de uso previamente existente e eventuais sanções complementares, conforme
adiante detalhado.
A Edulabzz poderá, a qualquer tempo, alterar os Termos a seu exclusivo critério, mas
não fará isso sem comunicar seus Usuários por email. Havendo necessidade, o
Usuário poderá tirar quaisquer dúvidas relativas a alterações no presente
instrumento por meio do endereço eletrônico: sac@edulabzz.com.br.
No caso de discordância dos Termos vigentes, a utilização do Software não é
autorizada.
1.

DOS TERMOS E DEFINIÇÕES DO CONTRATO

“Conteúdo”– jogo disponibilizado na Plataforma.
“Usuário” – Tem o sentido expresso no preâmbulo.
“Menor”– Usuário, com idade inferior a 18 (dezoito) anos, que fará uso do Jogo de
Empresas, conforme autorização prestada por seu Responsável Legal;
“Autorização” – Significa o procedimento pelo qual o Responsável Legal fornecerá
consentimento/autorização para que o Menor possa acessar o Jogo de Empresas. O
uso do Software pelo Menor se restringe apenas ao conteúdo destinado a sua faixa
etária.
2.

CONTAS

2.1.

É necessário ter uma conta para a maioria das atividades oferecidas no Jogo

de Empresas, inclusive para jogar e/ou comprar artigos virtuais disponibilizados no
ambiente do Jogo de Empresas. Ao configurar e para manter a conta, o Usuário
deverá fornecer e continuar fornecendo informações corretas e completas, inclusive
endereço de e-mail válido. O Usuário é totalmente responsável por sua conta e por
tudo o que nela acontecer, inclusive por quaisquer prejuízos ou danos (à Edulabzz ou
a qualquer terceiro relacionado à Edulabzz) causados por alguém que use a conta
independente de sua permissão. Isto significa que cabe ao Usuário o cuidado com
sua própria senha. É proibido transferir a conta para terceiros. Ao entrar em contato
conosco para solicitar acesso a uma conta, tal acesso só será concedido se fornecidas
as informações das credenciais de login da conta em questão. Em caso de morte do
Usuário, a conta do referido Usuário será encerrada.
2.2.

Ao compartilhar a credencial de login com outra pessoa, o Usuário será

responsável pelo que acontecer com sua conta. A Edulabzz não intervirá em conflitos
entre Usuários que tenham compartilhado as credenciais de login das contas. O
Usuário deverá notificar a Edulabzz imediatamente ao saber que alguém possa estar
usando sua conta sem sua permissão (ou se suspeitar de qualquer outra violação de
segurança). Para isso, deverá entrar em contato com nossa equipe de suporte
exclusivamente por meio do e-mail sac@edulabzz.com.br . Solicitaremos algumas
informações do Usuário para confirmar que ele é, de fato, o proprietário da conta em
questão.
2.3.

Usuários devem ter, no mínimo, 18 anos de idade para criar uma conta no

Software e/ou usar os Serviços. Caso ainda não tenha a idade mínima exigida, não
será permitido configurar uma conta, mas incentivamos o Usuário a convidar seus
Responsáveis Legais para abrir uma conta em seu próprio nome auxiliando-no no
Jogo de Empresas conforme adequado à sua idade.

2.3.1.

O cadastro de Menores ocorrerá mediante o fornecimento de número do
CPF - Cadastro Nacional de Pessoa Física - de um Responsável Legal, que
assumirá a responsabilidade pelos atos, serviços contratados, compras e
todo e qualquer ato praticado pelo Menor.

3.

DA GRATUIDADE DO ACESSO E DAS COMPRAS INTERNAS

3.1.

O acesso ao Jogo de Empresas é gratuito a qualquer Usuário, sendo contudo,

disponibilizado a estes compras internas no Software inerentes ao desenvolvimento
no Jogo de Empresas, quais sejam, moedas virtuais utilizadas para compra de itens
cosméticos, customização e atualizações para a jogabilidade do Usuário (“Itens
Onerosos”).
3.2.

As informações sobre os valores Itens Onerosos estarão disponíveis e

evidentes aos Usuários antes de efetivada a compra, sendo que os valores
atualmente praticados poderão ser reajustados pela Edulabzz a qualquer tempo.

3.3.

Os pagamentos se darão via plataforma Apple Pay e Google Play, estando

disponível apenas para dispositivos na versão Android ou IOS.

3.4.

O Usuário, desde já, declara e reconhece que o Jogo de Empresas é uma

simulação de situações virtuais sem nenhuma conexão com a realidade. Desta forma,
qualquer riqueza gerada ou perdida no ambiente do Jogo de Empresas é meramente
virtual e funcional ao ambiente do Jogo de Empresas, não espelhando nenhuma
similaridade com a realidade econômica do Usuário.
4.

DIREITOS DA EDULABZZ

4.1.

A Edulabzz é a única e exclusiva proprietária do Software e única titular à

prestação dos Serviços, inclusive do site, aplicativos e serviços presentes e futuros,
bem como itens tais como logotipos, API, códigos e conteúdo criados por nossos
funcionários. É proibido adulterá-los ou usá-los sem autorização ou para outras
finalidades.
4.2.

Todos os direitos, títulos e participações referentes ao Software e aos

Serviços da Edulabzz, inclusive o site, nossos aplicativos existentes ou futuros,
nossas APIs, bancos de dados e o conteúdo enviado ou fornecidos por nossos
funcionários ou parceiros por meio de nossos Serviços são e continuarão sendo

propriedade exclusiva da Edulabzz, de seus parceiros comerciais e dos respectivos
licenciantes. Nossos Softwares e Serviços são protegidos pelas leis brasileiras
vigentes, especialmente a de propriedade industrial e a lei de direito autoral. Nada
concederá ao Usuário o direito de usar o nome da Edulabzz ou qualquer uma das
marcas, logotipos, nomes de domínio e outras características distintivas da marca
Edulabzz. Qualquer feedback, comentário ou sugestão que, por ventura, seja
fornecido pelo Usuário sobre a Edulabzz ou os Serviços por ela prestados é totalmente
voluntário. A Edulabzz terá a liberdade de usar qualquer feedback, comentário ou
sugestão que julgue conveniente, sem obrigação sobre o Usuário.
4.3.

Ao acessar ou usar o Software ou os Serviços da Edulabzz, é proibido: (a)

acessar, adulterar ou usar áreas não públicas do Software, sistemas de informática
da Edulabzz ou sistemas de entrega técnica dos provedores de serviços da Edulabzz;
(b) desativar, interferir em ou tentar burlar qualquer recurso do Software relacionado
a segurança ou investigar, verificar ou testar a vulnerabilidade de qualquer um dos
nossos sistemas, copiar, modificar, criar obras derivadas, praticar engenharia
reversa, praticar montagem reversa ou, de alguma forma, tentar decifrar qualquer
código-fonte ou conteúdo do Software ou dos Serviços da Edulabzz; (c) acessar,
pesquisar ou tentar acessar ou pesquisar nosso Software por qualquer meio
(automatizado ou não) que não seja por meio de nossas funcionalidades de pesquisa
atualmente disponíveis, fornecidas por meio de nosso site, aplicativos móveis ou API
(e somente de acordo com os termos e condições da API); é proibido usar meios de
scrape, spider, robôs ou outros meios automatizados, de qualquer tipo, para acessar
os Serviços; (d) de alguma forma, usar os Serviços para enviar informações de
identificação da origem alteradas, enganosas ou falsas (como o envio de
comunicações por e-mail que pareçam falsamente ser da Edulabzz); ou interferir no
acesso, ou interrompê-lo (ou tentar fazê-lo), de qualquer Usuário, host ou rede,
inclusive, entre outros, o envio de vírus, sobrecarga, flooding, spam ou bombardeios
de e-mail nas plataformas ou serviços, ou de alguma forma interferir ou criar uma
carga indevida sobre os Serviços.
5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1.

Estes Termos têm o mesmo efeito de qualquer outro contrato e contêm termos

legais importantes que nos protegem de várias situações que podem ocorrer e
esclarecem a relação legal entre a Edulabzz e o Usuário.
5.2.

O Usuário concorda que, ao cadastrar-se, acessar ou usar nossos Serviços,

aceita firmar e obrigar-se a um contrato jurídico com a Edulabzz. Caso não concorde
com estes Termos, o Usuário não deverá cadastrar-se, acessar ou usar nenhum de
nossos Serviços. No caso de instrutores que aceitem estes Termos e usem nossos
Serviços em nome de uma empresa, escola ou outra pessoa jurídica, o Usuário
declara e garante estar autorizado a fazê-lo.
5.3.

Poderão ocorrer casos em que nossa Software pare de funcionar, seja para fins

de manutenção planejada ou por algum erro no site. Sempre que isso se fizer
necessário, informaremos com antecedência por e-mail.

5.4.

Poderemos optar por cessar a disponibilização de determinados recursos dos

Serviços, a qualquer momento e por qualquer motivo. Em nenhuma circunstância a
Edulabzz ou respectivas afiliadas, fornecedores, parceiros e representantes serão
responsabilizados por nenhum dano devido a tais interrupções ou indisponibilidade
de tais recursos.
5.5.

Para operações realizadas a partir das ferramentas disponibilizadas pela

Edulabzz fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, como o único competente
para dirimir eventuais controvérsias referentes à interpretação e ao cumprimento
destes Termos de Uso e Política de Privacidade, independentemente de outro, por
mais privilegiado que seja.
5.6.

Qualquer aviso ou outra comunicação a ser fornecido ao abrigo deste

instrumento será feito por escrito e entregue por recibo de recebimento de
correspondência registrado ou certificado ou por e-mail (pela Edulabzz, para o e-mail
associado à conta do Usuário, ou pelo Usuário, para inserir e-mail).

5.7.

A Edulabzz e o Usuário atestam em não haver, entre si, nenhuma relação de

empreendimento conjunto (Joint venture), parceria, emprego, prestação de serviço
ou representação.
5.8.

É proibido ao Usuário ceder ou transferir estes Termos (ou os direitos e licenças

por eles concedidos). Por exemplo, ao cadastrar uma conta como funcionário de uma
empresa, o Usuário não poderá transferir a conta para outro funcionário. À Edulabzz
é permitido ceder estes Termos (ou os direitos e licenças por eles concedidos) a outra
empresa ou pessoa, sem restrições. Nada que conste nestes Termos confere nenhum
direito, benefício ou recurso a nenhuma outra pessoa física ou jurídica. O Usuário
concorda que sua conta é intransferível e que todos os direitos sobre a sua conta e
outros direitos previstos nestes Termos terminam mediante sua morte.
6.

ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS

6.1.

De tempos em tempos, a Edulabzz poderá atualizar estes Termos para

esclarecer nossas práticas ou para refletir práticas novas ou diferentes (como quando
adicionamos novos recursos) e reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de
modificar e/ou fazer alterações nestes Termos, a qualquer momento. Em caso de
alguma alteração substancial, a Edulabzz notificará o Usuário por e-mail especificado
na conta do Usuário ou publicação de uma notificação em nossos Serviços. Salvo
indicação em contrário, as modificações entrarão em vigor no dia em que forem
publicadas. O uso contínuo de nossos Serviços, por parte do Usuário, depois que as
alterações entrarem em vigor significa aceitação das alterações por parte do Usuário.
Quaisquer Termos revisados prevalecerão sobre todos os Termos anteriores.
Obrigada por fazer parte desta comunidade! Seja muito bem-vindo!

