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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DA ALIVE 

 

ESTE DOCUMENTO FOI ATUALIZADO PELA ÚLTIMA VEZ EM 10 DE JUNHO DE 2021 

Olá, seja bem-vindo(a)! 

Neste documento, a Alive (“nós”, “nos”, “nosso(a)”, “nossos(as)”, “conosco”) apresenta a você, 

Usuário, Anunciante ou qualquer outro interessado em nossos Serviços (“você”, “seu(s)”, “-lo”, 

“lhe”) as condições obrigatórias e indispensáveis para a realização do seu cadastro e utilização 

dos serviços oferecidos pela ALIVE APP LTDA (“Alive”), uma sociedade constituída sob as leis 

brasileiras, com sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Watt, 

nº 84, 8º Andar, Sala 9, Jardim Edith, CEP 04576-050, e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ/MF) sob nº 38.353.818/0001-60.  

A Alive é a empresa proprietária do website https://alive.app.br/ (“Site”), do link para acesso ao 

LiveCommerce, disponível no Whatsapp, no Stories no Instagram ou em um Tweet no Twitter, 

sem a necessidade de baixar um App (“Link”) e da plataforma que oferece a combinação de 

serviços de streaming de vídeo e e-commerce, de forma que o Usuário possa assistir o vídeo, 

interaja com o Anunciante ou qualquer outro interessado em nossos Serviços e selecione seus 

produtos no mesmo ambiente (“Alive Store”).    

A aceitação destes Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma (“Termos de Uso” ou 

“Termos”) é condição indispensável para a utilização de nossos Serviços, portanto, leia com 

atenção e certifique-se de que entendeu e concorda com todas as condições aqui estabelecidas. 

Por isso, qualquer interessado em utilizar os serviços da Alive deverá, antes de realizar seu 

cadastro, ler e aceitar estes Termos, assim como a nossa Política de Privacidade, disponível 

abaixo, nesse mesmo documento.  

A Alive poderá, a qualquer tempo modificar, alterar ou excluir parte do conteúdo dos presentes 

Termos de Uso visando seu aprimoramento e a melhoria dos serviços prestados. Por isso, 

pedimos que você leia com atenção os Termos toda vez que acessar a Plataforma. 

Desejamos a você uma ótima experiência! 

Se você tiver qualquer dúvida quanto aos Termos ora apresentados, não hesite em entrar em 

contato conosco pelo e-mail: contato@alive.app.br 

CASO VOCÊ NÃO ESTEJA DE ACORDO COM QUAISQUER DOS TERMOS 

APRESENTADOS AO LONGO DOS NOSSOS TERMOS DE USO, PEDIMOS QUE VOCÊ NÃO 

UTILIZE A NOSSA PLATAFORMA OU QUALQUER DE NOSSOS SERVIÇOS.  

QUEM SOMOS? 

A Alive é uma empresa especializada em serviços de live-commerce para empresas interessadas 

em vender produtos online. Dessa forma, como apresentado na seção “Sobre” do nosso Site, a 

Alive promove todo o setup da Live para a marca, que pode começar o LiveCommerce em um 

dia, sem necessidade de integração, ou mesmo de baixar um aplicativo. A solução da Alive é um 

enabler para o Livecommerce, mas os clientes e dados pertencem à marca.  

Navegando por nossa Plataforma, você perceberá que o nosso diferencial consiste na 

combinação entre streaming de vídeo e e-commerce; ou seja, buscamos a sua satisfação quanto 

à experiência de ter acesso a conteúdo de vídeo e de e-commerce em um mesmo lugar. Dessa 

forma, o produto final da Alive possibilita que você assista e interaja com 

vendedores/influenciadores no ambiente virtual e selecione seus produtos no mesmo ambiente 

(“Alive Store”).  

 

https://alive.app.br/
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DEFINIÇÕES  

Ao longo destes Termos, as expressões em letra maiúscula, no singular ou plural, terão os 

significados a elas atribuída pela Política de Privacidade da Alive, ou ainda os indicados abaixo: 

• “Anúncio” ou “Live”: toda e qualquer oferta de produtos ou serviços ou transmissão 

realizada via Plataforma. 

• “Conta Alive”: é a sua conta pessoal na Plataforma da Alive que lhe dá acesso aos 

serviços e às funcionalidades da Plataforma; 

• “Carrinho” ou “Carrinho de compras”: é uma ferramenta que tem como objetivo 

possibilitar que os Usuários possam visualizar os produtos selecionados antes de 

passarem pelas páginas de checkout e pagamento; 

• “Dados Pessoais” ou “Dados”: quaisquer dados que identifiquem ou tornem identificável 

uma pessoa física; 

• “Live” ou “Lives”: streaming de vídeo para, no caso da Alive, divulgação de produtos ou 

de serviços por Anunciantes.   

• “Login”: identificação de um nome do Usuário na Plataforma;  

• “Anunciantes”: consiste em uma empresa de varejo de produtos ou de serviços de 

qualquer segmento de mercado, que atuará em parceria com a Alive para disponibilizar 

produtos ou serviços aos Usuários da Plataforma; 

• “Plataforma Alive” ou apenas “Plataforma”: consiste na Plataforma de compras e 

serviços pelo meio da qual as Lives serão transmitidas aos Usuários pelos Parceiros; 

• “Produtos ou Serviços”: significa qualquer produto ou serviço oferecido aos Usuários 

via Plataforma Alive; 

• “Senha”: conjunto de caracteres, de conhecimento único do Usuário, utilizado no 

processo de verificação de sua identidade; 

• “Terceiros”: são pessoas físicas ou jurídicas que não são Usuários da Plataforma ou 

Anunciantes, mas que poderão interagir com os Usuários, Parceiros ou com a Alive, bem 

como acessar as informações e Dados Pessoais para garantir a prestação dos Serviços 

via Plataforma, como por exemplo, prestadores de serviço de suporte técnico e 

manutenção;  

• “Termos”: Os presentes Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma; 

• “Titular” ou “Titulares”: toda e qualquer pessoa natural que tiver os seus dados, 

incluindo Dados Pessoais, inseridos, armazenados ou de qualquer forma tratados no 

contexto de utilização da Plataforma e condução das atividades da Alive ou de seus 

Anunciantes. 

• “Tratamento”: Qualquer operação ou conjunto de operações realizadas com Dados ou 

conjuntos de Dados, tais como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração. Para efeitos destes Termos de Uso, 

“Tratamento” ou “Tratado”, terão o mesmo significado.  

• “Usuário”: toda pessoa física que acessa e/ou utiliza a Plataforma, devendo ser maior 

de 12 (doze) anos. 

•   
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QUAIS SÃO OS SERVIÇOS DA PLATAFORMA  

Por meio de sua Conta Alive, você poderá acessar todas as funcionalidades da Plataforma. A 

Plataforma da Alive possui a finalidade de viabilizar a oferta de Produtos e Serviços dos 

Anunciantes aos Usuários, via transmissão ao vivo de conteúdos em vídeo. Portanto, a Alive faz 

a intermediação da oferta de Produtos e Serviços entre Usuários e Anunciantes, sendo que as 

condições de venda serão determinadas pelo Anunciante. Sendo assim, o Usuário compreende 

e aceita que a Plataforma não fornece nenhum tipo de garantia dos Produtos ou Serviços 

anunciados. 

Assim, a Alive proporciona dois modelos de negócio distintos; o modelo de negócio contratado 

pelo Anunciante determinará quais Dados Pessoais coletaremos sobre você, especialmente no 

que toca ao processamento do pagamento dos itens que você selecionou durante ou após a live. 

Nesse sentido, veja, a seguir, como se dá a atuação da Alive em ambos os modelos.  

 

 
ALIVE 

MODELO 1 
 

ALIVE + VENDEDOR 
MODELO 2 

Descrição 

Plataforma Alive 
promove o streaming 

de vídeo, proporciona o 
sistema para seleção 

dos produtos e 
processa o pagamento 
ao final na Alive Store.  

 
Plataforma da Alive apenas promove o streaming de 

vídeo e proporciona o sistema para seleção dos 
produtos. Após, a Alive encaminha para o 

Anunciante as informações sobre os pedidos 
gerados pela Alive Store.  

Nesse caso, o Anunciante será o responsável pelo 
processamento do pagamento dos produtos 

selecionados e pela efetivação da venda. 
 

 

Ou seja, a diferença entre os dois modelos é que, quando você inclui algo no seu carrinho na 

Alive Store, por escolha do Anunciante que estiver anunciado o produto, você poderá ou realizar 

o pagamento na própria Plataforma, ou ser redirecionado para o sistema de pagamento do 

Anunciante ou de um intermediário (i.e., WhatsApp), para processamento e efetivação do 

pagamento.  

Destacamos que a relação entre a Alive e o Anunciante se dá com total independência técnica e 

operacional, sem qualquer dependência econômica; com efeito, a Alive e o Anunciante não 

possuem vínculo de subordinação exclusiva entre si, salvo disposição contratual expressa em 

sentido contrário.  

Para garantir a melhor experiência do Usuário e para atender ao modelo de negócio escolhido 

pelo Anunciante, a Alive poderá Tratar Dados Pessoais de acordo com as finalidades previstas 

na Política de Privacidade e, ainda, realizar as seguintes ações:  

• armazenamento de dados cadastrais, financeiros, sobre Produtos e Serviços etc. 

inseridos na Plataforma; 

• monitoramento de ações, pendências e/ou alterações relativas às informações inseridas 

na Plataforma;  

• monitoramento das atividades dos Usuários e Anunciantes na Plataforma e de controles 

de acesso; 

• guardar os dados acessados ou disponibilizados pelos Usuários em suas bases de 

Dados localizadas em servidores ou em nuvem; 

• enviar e-mails com informações sobre a compra e confirmação de pagamento; 
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• redirecionar o Usuário para sistema do Anunciante ou de intermediário, para pagamento 

dos produtos incluídos no carrinho de compras.  

Para a utilização da Plataforma, é necessário que o Usuário faça Login, determine sua Senha e, 

para tanto, forneça seus Dados Pessoais. Você pode entender quais Dados devem ser 

fornecidos por você e o que fazemos com eles através de nossa Política de Privacidade 

disponível abaixo, nesse mesmo documento. 

COMO A PLATAFORMA FUNCIONA 

Somente poderão se cadastrar na Plataforma os Usuários maiores de 12 (doze) anos. Logo, ao 

se cadastrar na Plataforma, você declara e garante que: (a) tem pelo menos 12 (doze) anos de 

idade e é capaz, nos termos da Legislação Aplicável de Proteção de Dados, de concordar com 

o Termos; ou (b) no caso de estar utilizando a Plataforma em nome de uma organização ou 

entidade, é pessoa autorizada a concordar com e vincular tal organização ou entidade aos 

Termos. 

Para solicitar o seu cadastro, você deverá preencher todos os campos do cadastro disponíveis 

na Plataforma e confirmar o seu número de telefone. Você deve fornecer informações exatas, 

precisas e verdadeiras, assumindo o compromisso de imediatamente atualizar suas informações 

cadastrais sempre que ocorrer alguma alteração, independentemente de notificação da Alive. 

O conteúdo inserido por você no momento do cadastro é de sua responsabilidade exclusiva, não 

sendo a Alive responsável pela verificação dos seus Dados Pessoais ou de informações sobre 

Anunciantes, Produtos ou Serviços. Você, como Usuário da nossa Plataforma garante e 

responde, em qualquer caso, pela veracidade, exatidão e autenticidade dos Dados Pessoais e 

demais informações por você submetidas na Plataforma. 

No momento do cadastro, você não precisará informar seus Dados de pagamento (i.e., número 

do cartão de crédito). Você apenas deverá informar à Alive tais Dados, caso o Vendedor tenha 

optado pelo modelo de negócio 1 e, com isso, a Alive seja a responsável por processar e efetivar 

a compra dos produtos que você incluiu no carrinho de compras. Caso contrário, o Anunciante 

será inteiramente responsável pelo processamento e efetivação da compra, de forma que caberá 

à Alive apenas redirecionar você para o sistema de pagamento indicado pelo Anunciante (modelo 

de negócio 2).  

Após a inserção do número de telefone e confirmação do mesmo através do Código enviado via 

SMS, o Usuário terá acesso às Lives disponibilizadas pelos Anunciantes. Para assistir a Live não 

é necessário realizar o cadastro, caso o usuário deseje comprar algum produto ou serviço, é 

necessário o cadastro. Cada Live é individual, de forma que o Usuário não terá possibilidade de 

acessar outras Lives por meio do mesmo Link. Durante as Lives, as compras dos Produtos ou 

Serviços ofertados poderão ser efetuadas por meio do Carrinho de Compras, mas a inclusão de 

um produto no Carrinho não garante a sua compra. O pedido somente estará finalizado após (i) 

o preenchimento dos dados de envio, de pagamento e o envio, pela Alive, de e-mail confirmando 

o recebimento de seu pedido e aprovação da compra ou (ii) após o Anunciante, por meio do seu 

sistema intermediário ou próprio faça o processamento e efetivação do pagamento. Assim:  
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Se o produto esgotar no estoque entre a etapa de inclusão no carrinho de compras e a finalização 

do pedido, o produto esgotado será automaticamente retirado e a compra referente 

especificamente ao produto esgotado será impossibilitada. Além disso, todos os preços e 

promoções estão sujeitos à disponibilidade de estoque e duração por tempo limitado, conforme 

termos e condições divulgadas pelos Anunciantes. 

Os Dados Pessoais e demais informações disponibilizadas por você, inclusive Dados bancários, 

como por exemplo o número do seu cartão de crédito, serão utilizados por empresas gestoras 

de pagamentos online, regulamentadas pelo Banco Central, com as quais a Alive tem contrato. 

Essas empresas serão responsáveis pelo processamento dos pagamentos, conforme descrito 

na seção “Quais são os meios de pagamentos disponíveis”, mais abaixo nestes Termos. Para 

tanto, você expressamente autoriza a Plataforma a compartilhar os seus Dados Pessoais com 

essas empresas, nos termos da nossa Política de Privacidade.  

De outro lado, quando o pagamento for responsabilidade do Anunciante, a Alive não coletará 

Dados bancários a seu respeito; nesse caso, a Alive apenas irá compartilhar os Dados 

necessários para compartilhamento do Pedido com o Anunciante, que, por sua vez, será 

responsável pelo pagamento e por coletar os seus Dados bancários, observando o disposto na 

Legislação Aplicável de Proteção de Dados e no contrato firmado com a Alive.    

 

QUAIS SÃO OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA 

Para a correta utilização da Plataforma, é de sua responsabilidade a observância e cumprimento 

de todas as especificações, instruções, padrões e requisitos técnicos definidos pela Alive. 

Você reconhece e concorda que a operação e utilização da Plataforma depende do 

funcionamento adequado e efetivo da internet e de outros equipamentos e serviços de Terceiros 

(incluindo seu próprio dispositivo ou navegador) e que garantir este funcionamento é de sua 

responsabilidade. 

No caso de você esquecer número de telefone cadastrado ou qualquer outra circunstância que 

implique risco de acesso e/ou uso por terceiros não autorizados à sua Conta Alive, o Usuário 

deverá notificar imediatamente a Alive, para que esta possa imediatamente substituir o seu 

número de telefone. Em qualquer caso, as operações realizadas antes da referida comunicação 

serão consideradas como tendo sido realizadas pelo Usuário, que será responsável e pagará as 

despesas e/ou danos decorrentes de qualquer acesso e/ou uso não autorizado realizado antes 

da referida comunicação. 

Produtos Incluídos 
no Carrinho de 
Compras pelo 

Usuário 

("Pedido")

Modelo de Negócio 
1

Alive solicitará seus 
Dados de 

pagamento e de 
envio

Caso aprovado o 
pagamento, a Alive 
enviará um e-mail 

para o Usuário, 
confirmando o 
recebimento do 

Pedido

Modelo de Negócio 
2

Alive encaminhará o 
Pedido  para o 

Anunciante

O Anunciante 
processará e 
efetivará o 

pagamento do 
Pedido e avisará o 
Usuário quanto ao 

recebimento do 
Pedido
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Para garantir a qualidade da Plataforma, novas funcionalidades podem ser incluídas em 

atualizações e novas versões da Plataforma, assim como funcionalidades antigas podem deixar 

de existir e/ou sofrer limitações. A Alive não se compromete a manter ativa qualquer ferramenta, 

funcionalidade ou Produtos e Serviços que já tenham sido oferecidos no passado, 

independentemente de ter sido oferecido de forma onerosa ou gratuita.  

Para garantir o funcionamento adequado da Plataforma, os Usuários, Anunciantes e Terceiros 

se comprometem a manter a Plataforma e seus navegadores sempre atualizados, instalando e 

utilizando as últimas versões disponíveis. A Alive não se responsabiliza por eventuais danos 

sofridos em razão da descontinuação e/ou alteração das versões antigas da Plataforma. Dessa 

forma, recomendamos que acessem sua área logada com frequência para verificar as novas 

atualizações.  

QUAIS SÃO AS RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO 

Os Usuários comprometem-se a fazer uso adequado e lícito da Plataforma, de acordo com a 

Legislação Aplicável de Proteção de Dados, estes Termos de Uso, a moral e os bons costumes 

geralmente aceitos e a ordem pública. Constatado o uso irregular, inadequado, ou suspeito dos 

Serviços, a Alive, a seu exclusivo critério, poderá promover a suspensão imediata, bem como o 

encerramento dos Serviços, sem prejuízo da aplicação das demais sanções legais e contratuais 

cabíveis, além da comunicação às autoridades responsáveis. 

Além disso, ao utilizar a Plataforma, os Usuários têm as seguintes responsabilidades: 

• Fornecer à Alive todas as informações que lhes sejam solicitadas, incluindo, mas não se 

limitando a, Dados Pessoais, informações necessárias para cadastro e/ou dados 

bancários; 

• Manter tais informações corretas e atualizadas na Plataforma; 

• Conhecer a legislação vigente e fazer o uso correto e lícito da Plataforma; 

• Ser diligente com a guarda de quaisquer informações de login e senha para acessar a 

Plataforma, as quais devem ser consideradas pessoais e intransferíveis e não devem 

ser reveladas a Terceiros; 

• Comunicar, imediatamente, a eventual perda, alteração não autorizada, extravio e/ou 

divulgação das informações de acesso à Plataforma; 

• Reparar todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos (inclusive decorrentes de violação 

de quaisquer direitos de Usuários, Anunciantes e de Terceiros, inclusive direitos de 

propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade), que sejam causados à Alive ou a 

qualquer outro Usuário, Anunciante ou Terceiro, inclusive em virtude do descumprimento 

do disposto nestes Termos, ou de qualquer ato danoso praticado. 

Desta forma, ao aceitar estes Termos, você declara estar ciente de que todos e quaisquer 

conteúdos compartilhados por você por meio da Plataforma são de sua inteira responsabilidade, 

e garante possuir todos os direitos e poderes necessários para usar a Plataforma nos Termos 

aqui expostos. 

Caso você descumpra qualquer disposição deste Termos ou disposição legal, sem prejuízo de 

outras medidas, a Alive poderá, por si ou por Terceiros, a qualquer tempo, a seu exclusivo 

critério, sem necessidade de qualquer aviso ou notificação prévia ou posterior a qualquer Usuário 

da Plataforma, Anunciante ou a qualquer Terceiro, sob qualquer meio ou forma, sem prejuízo de 

iniciar as medidas legais cabíveis, (i) suspender ou limitar seu acesso à Plataforma e demais 

sistemas da Alive, (ii) suspender ou bloquear a sua conta temporária ou definitivamente e/ou (iii) 

tomar outras providências cíveis ou criminais que entender necessárias para o cumprimento 

destes Termos, para o bom funcionamento da Plataforma e para a reparação dos respectivos 

danos causados.  



 

7 
 

Ainda, se você identificar alguma violação, ou suspeitar a ocorrência de uma violação a estes 

Termos, encorajamos você a nos relatar tais situações, enviando um e-mail para: 

contato@alive.app.br 

O QUE O USUÁRIO NÃO PODE FAZER 

Você concorda que não irá praticar as seguintes ações em razão ou por meio da utilização da 

Plataforma: 

• Atos contrários às previsões destes Termos, da Política de Privacidade e/ou de qualquer 

lei aplicável; 

• Utilizar a conta de outro Usuário; 

• Utilizar qualquer conteúdo da Alive de forma não autorizada ou de modo a danificar, 

prejudicar ou refletir negativamente esse conteúdo ou a reputação da Alive; 

• Quaisquer atos ilícitos e/ou em violação da legislação vigente, incluindo, mas não se 

limitando a pornografia infantil, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros; 

• Atos que causem ou propiciem a contaminação ou prejudiquem quaisquer equipamentos 

da Alive, de Usuários, Anunciantes e/ou de Terceiros, inclusive por meio de vírus, trojans, 

malware, worm, bot, backdoor, spyware, rootkit, ou por quaisquer outros dispositivos que 

venham a ser criados; 

• Praticar quaisquer atos que, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, possam 

causar prejuízo à Alive, a quaisquer Usuários, Anunciantes ou Terceiros, inclusive por 

meios automatizados, como hacking, scraping ou crawling; 

• Usar a Plataforma ou acessá-la para representar qualquer pessoa que não seja da 

mesma empresa e que tenha que inserir informações em relação a esta ou representar 

indevidamente uma entidade, ou declarar falsamente (ou de outra forma a deturpar) sua 

afiliação com qualquer pessoa ou entidade; 

• Licenciar, sublicenciar, vender, alugar, transferir, distribuir, compartilhar ou, de qualquer 

forma, disponibilizar a Plataforma ou suas funcionalidades a quaisquer pessoas físicas 

ou jurídicas sem autorização expressa da Alive;  

• Utilizar a Plataforma com o objetivo de desenvolver ou operar produto semelhante em 

concorrência com a Alive, ou facilitar o acesso à Plataforma por um concorrente direto 

da Alive; e 

• Decompilar ou promover, e/ou facilitar, qualquer engenharia reversa, acesso indevido ou 

tentativa de engenharia reversa ou acesso indevido ao código fonte da Plataforma. 

Se você acha que algum Usuário ou Terceiro está fazendo uso da Plataforma de uma forma que 

viole as restrições acima, denuncie pelo e-mail: contato@alive.app.br  

QUAIS SÃO OS LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA ALIVE 

A Plataforma é uma intermediadora de negócios, não sendo, portanto, parte integrante das 

negociações envolvendo Produtos e Serviços anunciados por meio das Lives. Desta forma, a 

responsabilidade por todas as obrigações delas decorrentes, sejam fiscais, trabalhistas, 

consumeristas ou de qualquer outra natureza, serão exclusivamente dos Usuários e dos 

Anunciantes. 

Em razão de não ser a Plataforma a proprietária dos Produtos e Serviços anunciados pelos 

Anunciantes, nem deter a posse dos itens anunciados e, ainda, não realizar as ofertas de venda 

nem intervir na entrega dos produtos, fica isenta de qualquer responsabilidade advinda da 

negociação, venda, transporte e entrega de tais Produtos e Serviços, incluindo, mas não se 
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limitando a: existência, quantidade, qualidade, estado, descrição, integridade ou legitimidade dos 

Produtos ou Serviços oferecidos, adquiridos ou alienados.  

A Alive não tem qualquer responsabilidade, então, pela relação existente entre o Anunciante e o 

Usuário, de forma que a Alive, suas empresas controladas, controladoras ou coligadas, seus 

respectivos administradores, prepostos, funcionários e consultores são isentos de quaisquer 

responsabilidades, demandas, ações judiciais, pedidos ou solicitações de terceiros decorrentes 

da relação de consumo existente entre o Usuário e o Anunciante, das associações feitas ao 

conteúdo oferecido ou de informações prestadas diretamente pelo Anunciante ao Usuário, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei.  

A Plataforma não se responsabiliza por vícios ou defeitos técnicos e/ou operacionais oriundos 

do sistema do Usuário, de Anunciantes ou de Terceiros, inclusive das empresas gestoras de 

pagamentos elencadas na seção abaixo “Quais são os meios de pagamentos disponíveis”. 

A Alive não se responsabiliza por qualquer dano indireto, lucros cessantes, perda de dados ou 

de receitas decorrentes de falhas na Plataforma. Da mesma forma, a Alive não se responsabiliza 

pelo dano, prejuízo ou perda sofridos pelo Usuário ou pelos Anunciantes em razão de falhas na 

internet, no sistema ou no servidor utilizado pelo Usuário, ou aqueles decorrentes de condutas 

de Terceiros, de caso fortuito ou de força maior. A Plataforma 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 ou áudios.  

O Usuário indenizará a Plataforma, empresas controladas ou controladoras, diretores, 

administradores, colaboradores, representantes e empregados por qualquer demanda 

promovida por outros Usuários ou Terceiros decorrentes de suas atividades na Plataforma ou 

por seu descumprimento dos presentes Termos e demais políticas da Plataforma, ou pela 

violação de qualquer lei ou direitos de Terceiros, incluindo honorários advocatícios. 

O uso que você faz da Plataforma é de sua inteira responsabilidade e risco, sendo que a 

Plataforma é fornecida no estado em que se encontra. Em sendo assim, a Alive não garante que 

o acesso à Plataforma, seu conteúdo e/ou sua operação: 

• Serão ininterruptos ou livres de erros;  

• Atenderão às suas necessidades e expectativas;  

• A Plataforma funcionará de maneira pontual e segura;  

• O conteúdo disponível ou gerado na Plataforma será preciso ou totalmente confiável; e  

• Quaisquer erros no conteúdo ou na Plataforma serão efetivamente corrigidos. 

Ainda, a Alive não garante, endossa ou assume qualquer responsabilidade por Produtos ou 

Serviços anunciados, cotações ou outros serviços oferecidos por Anunciantes ou Terceiros por 

meio da Plataforma, e, portanto, não possui qualquer responsabilidade de monitorar transações 

entre você e os Anunciantes ou Terceiros. Você é o único responsável por todas as 

comunicações e interações que tiver com outras pessoas físicas ou jurídicas por meio da 

Plataforma. A Alive, inclusive, reserva o direito de remover, a seu exclusivo critério, por qualquer 

razão e sem aviso prévio, quaisquer mensagens, informações dos Usuários e/ou conteúdo da 

Plataforma, caso haja suspeita ou comprovação de fraude ou tentativa de ato ilícito na 

Plataforma. 

Nada do que está escrito nestes Termos tem como intenção excluir ou limitar qualquer condição, 

garantia, direito ou responsabilidade que não possa ser legalmente excluída ou limitada. 

Algumas jurisdições não permitem a exclusão de certas garantias ou condições ou a limitação 

ou exclusão de responsabilidade por perdas e danos. Consequentemente, apenas as limitações 

que forem permitidas por lei na sua jurisdição se aplicarão a você. Nos casos em que exclusão 
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de responsabilidade não se mostrar possível, mas a limitação de responsabilidade for legalmente 

aplicável, a responsabilidade total da Alive estará limitada a R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais).  

A Alive não se responsabiliza pelas orientações, opiniões, indicações ou qualquer conteúdo 

disponibilizado pelos Usuários ou influenciadores/vendedores contratados pelo Anunciante 

durante as Lives na Plataforma, pois tal material diz respeito exclusivamente à relação entre o 

Anunciante e os Usuários; consequentemente, não tendo a Alive nenhuma interferência ou 

influência na forma em que são realizadas as Lives, a Alive não se responsabiliza pelos 

influenciadores e a interação destes nas tratativas com os Usuários.  

 
PREVENÇÃO DE FRAUDES, ALTERAÇÃO E SUSPENÇÃO 

A Alive adotará providências para identificação e prevenção de fraudes e práticas ilícitas, 

comprometendo-se o Usuário a cumprir as políticas de prevenção e a fornecer as informações 

solicitadas pela Alive neste contexto. 

A Alive ficará isenta de quaisquer responsabilidades relativas a fraudes, indícios ou suspeitas de 

fraude, em todas as transações de pagamento realizadas pelo Usuário, as quais serão de 

responsabilidade exclusiva do Usuário, Anunciantes ou Terceiro, conforme o caso. 

DE QUEM SÃO OS DIREITOS SOBRE A PLATAFORMA 

Você reconhece que é de titularidade exclusiva da Alive toda a propriedade intelectual 

empregada na Plataforma e qualquer material criado ou disponibilizado pela Alive na Plataforma, 

incluindo todos os direitos decorrentes das Leis nº 9.279/1996, nº 9.610/1998 e nº 9.609/1998 

(em conjunto, “Propriedade Intelectual”). Tais direitos de Propriedade Intelectual englobam os 

direitos de autor e conexos, além de direitos de propriedade industrial previstos em legislação 

específica sobre o tema. São de propriedade da Alive, também, todos os pedidos, requisições, 

renovações, entre outros, atinentes à sua propriedade industrial. 

Assim, a Alive detém todos direitos de propriedade intelectual relacionados à Plataforma, 

incluindo, mas não se limitando a, textos, gráficos, dados, imagens, vídeos, sons, ilustrações, 

programas de computador, códigos-fonte, marcas, slogans, nomes de domínio, bases de dados, 

nomes empresariais, logotipos, ícones, conjunto-imagem (trade dress), layout, interfaces, 

aplicativos, tecnologias, funcionalidades e ferramentas, tal qual a seleção e a organização 

desses elementos, sendo que a aceitação destes Termos por você consiste apenas na 

concessão, por parte da Alive, de uma licença limitada, temporária, revogável, não-exclusiva e 

intransferível para usar a Plataforma, sempre de acordo com estes Termos. Portanto, você não 

passará a ter qualquer direito de uso, licença ou cessão de propriedade intelectual que não 

aqueles expressamente previstos nestes Termos. 

A Alive possui autorização contratual para utilizar a marca do Anunciante, assim como todas as 

marcas referentes aos produtos oferecidos pelo Anunciante e seus respectivos logotipos e 

imagens de embalagens, com a finalidade de oferecer os produtos do Anunciante ao Usuário por 

meio da Alive Store.  

Ainda, o Anunciante não divulgará ou apresentará marcas ou outros direitos de propriedade 

intelectual de terceiros em suas transmissões na Alive Store, além de imagens/voz de indivíduos, 

exceto quando estiver devidamente autorizado pelos respectivos Titulares. Quaisquer 

comentários, respostas, sugestões e ideias reveladas, enviadas ou oferecidas à Alive pelo 

Anunciante ou pelo Usuário a respeito da Alive Store, ou de qualquer direito de propriedade 

intelectual pertencente à Alive, será de propriedade exclusiva da Alive.  

A Alive garante aos Usuários, Anunciantes e Terceiros, desde que respeitados os presentes 

Termos, o direito de usar a Plataforma. No entanto, é expressamente proibido: (a) reproduzir ou 

retransmitir a Plataforma, em parte ou no todo; (b) usar dispositivo de mineração de Dados e/ou 

que tenha funcionalidade similar para coletar e/ou extrair Dados da Plataforma; (c) manipular ou 
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exibir a Plataforma e/ou os seu respectivo conteúdo usando enquadramento ou tecnologia de 

navegação afim, e; (d) realizar engenharia reversa na Plataforma. 

O uso comercial da expressão Alive como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem 

como os conteúdos das telas utilizadas nas Lives, assim como os programas, bancos de dados, 

redes, arquivos que permitem que o Usuário acesse e use sua conta são propriedade da Alive e 

estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes, modelos 

e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos 

são proibidos, salvo a autorização expressa da Alive. 

A Alive reserva todos os direitos relativos à Plataforma que não tenham sido expressamente 

regulados nestes Termos. Os Usuários, Anunciantes ou Terceiros não terão qualquer direito em 

relação à Plataforma além daqueles expressamente previstos nestes Termos, não podendo, 

dentre outras medidas, sublicenciar, modificar, adaptar ou customizar a Plataforma.  

Sem prejuízo do acima exposto, a Alive declara e está ciente de que as informações 

disponibilizadas pelo Usuário e/ou por Terceiros na Plataforma são de propriedade única e 

exclusiva do Usuário, Anunciantes ou Terceiro que gerou o conteúdo, como por exemplo 

comentários.  

Desta forma, é vedado qualquer utilização de marcas, logomarcas, patentes e demais direitos 

de propriedade intelectual sem a prévia e expressa aprovação da Alive. Os Termos de Uso não 

devem ser interpretados para além do estabelecido nesta seção e, em hipótese alguma deverão 

ser entendidos como forma de concessão e/ou licença de quaisquer direitos relacionados à 

propriedade intelectual da Alive sobre sua marca e na Plataforma, tanto no presente formato, 

quanto em atualizações futuras.  

MATERIAL DE TERCEIROS 

Todos os textos, ícones, sistemas, programas, conteúdo, organização, mensagens, imagens ou 

qualquer outra identificação que sejam de autoria/titularidade de Anunciantes ou Terceiros e 

publicados na Plataforma, com a autorização de seus respectivos autores/titulares, ou permissivo 

legal, igualmente, são protegidos pelas devidas legislações aplicáveis. 

CESSÃO DE DIREITOS 

O Usuário está ciente que todo conteúdo enviado para a Plataforma passa a pertencer 

automaticamente à Alive, não sendo passível de proteção no campo da propriedade intelectual 

e industrial. O Usuário ao remeter para a Alive ideias, sugestões, informações, não se 

restringindo a estas, cede automaticamente para a Alive uma licença global, gratuita, exclusiva, 

não revogável e pelo prazo legal de vigência dos direitos autorais patrimoniais ou outro 

estabelecido por futura alteração legislativa, de todo conteúdo publicado na Plataforma. 

PROTEÇÃO DE DADOS  

A Alive adotou uma Política e que pode ser modificada por nós de tempos em tempos, o que 

será previamente comunicado a você. A Política rege qualquer divulgação ou uso de seus Dados 

Pessoais. Usando os Serviços da Alive, você declara que leu, compreendeu e concordou com 

os termos da Política. Para mais informações, ou dúvidas sobre como a Alive usa os seus Dados 

Pessoais, consulte a Política.abaixo, nesse mesmo documento. 
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QUAIS OS MEIOS DE PAGAMENTOS DISPONÍVEIS  

Os meios de pagamento disponíveis dependerão da modalidade de negócio escolhida pelo 

Anunciante, assim: 

 

 Modelo de Negócio 1 

Todas as transações financeiras realizadas na Plataforma da Alive, por meio da Alive Store, 

serão processadas ou pela STONECO e/ou pelo PAGAR.ME, empresas independentes, 

gestoras de pagamentos online, regulamentadas pelo Banco Central, caso o pagamento seja 

realizado pela Alive. Ao utilizar os serviços da Alive, o Usuário estará automaticamente 

concordando com os Termos e Condições de Uso dos Serviços prestados por essas gestoras 

de pagamentos, disponíveis em: https://www.stone.com.br/contrato/  

e https://pagar.me/documentos/termos-de-uso.pdf. 

Para garantir a realização e integridade das transações financeiras, os dados fornecidos à Alive 

pelo Usuário serão compartilhados com as empresas gestoras de pagamentos online elencadas 

acima, que, por sua vez, se responsabilizam pela segurança e sigilo destes dados e se 

comprometem, contratualmente, a não utilizar/tratar os Dados dos Usuários para quaisquer 

finalidades diferentes daquelas estabelecidas nestes Termos. 

As empresas gestoras de pagamento online serão integralmente responsáveis pela realização 

das transações financeiras. Elas farão todo o serviço de captura, processamento, roteamento, 

liquidação e gestão dos pagamentos e a Alive funcionará como mera interface entre o Usuário e 

os sistemas dessas empresas. 

 Modelo de Negócio 2 

Caso o Anunciante opte por não utilizar os meios de pagamento disponíveis pela Alive Store, as 

transações financeiras serão realizadas pelo Anunciante, por meio de parceiro comercial ou de 

forma autônoma, os quais ficarão sob sua responsabilidade. Ao utilizar os serviços 

disponibilizados pelo Anunciante, o Usuário estará automaticamente concordando com os 

Termos e Condições de Uso dos Serviços do Anunciante ou de seu parceiro.   

CANCELAMENTO 

O Usuário que não desejar mais fazer uso da Plataforma poderá se desvincular a qualquer 

momento. Basta fazer a requisição via e-mail pelo endereço : contato@alive.app.br  

Meios de 
Pagamento 
Disponíveis

Modelo de Negócio 
1

Transação 
Financeira será 

realizada na 
Plataforma da Alive, 

por meio da Alive 
Store. 

O pagamento será 
processado e 
realizado pela 

STONECO e/ou 
pelo PAGAR.ME

Modelo de Negócio 
2

Alive encaminhará o 
Pedido  para o 

Anunciante

O Anunciante 
processará e 
efetivará o 

pagamento do 
Pedido em sistema 

próprio ou de 
parceiro. 

https://www.stone.com.br/contrato/
https://pagar.me/documentos/termos-de-uso.pdf
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QUAL O PROCEDIMENTO EM CASO DE RESCISÃO 

A Alive reserva-se o direito de, sem aviso-prévio e de acordo com seus únicos e exclusivos 

critérios, suspender ou bloquear o seu uso e acesso à Plataforma. A Alive, ainda, reserva-se o 

direito de, sem aviso-prévio e de acordo com seus únicos e exclusivos critérios, descontinuar a 

Plataforma, parcial ou integralmente. 

No caso de violação ou suspeita de violação dos Termos e/ou da Política de Privacidade pelo 

Usuário, Anunciantes e/ou pelos Terceiros, a Alive poderá, sem a necessidade de qualquer 

interpelação ou notificação prévia, interromper o acesso do Usuário à Plataforma. A Alive poderá 

também denunciar e terminar quaisquer licenças reguladas por estes Termos, suspendendo ou 

interrompendo o acesso de um Usuário à Plataforma, independentemente de justificativa e/ou 

comunicação prévia. Nestes casos, sem prejuízo da Política de Privacidade, a Alive poderá 

excluir e/ou eliminar definitivamente todos e quaisquer Dados do Usuário contidos ou inseridos 

na Plataforma. 

Nas hipóteses de interrupção de acesso e/ou de exclusão de Dados previstas acima, o Usuário 

concorda em exonerar totalmente a Alive de toda e qualquer responsabilidade decorrente de 

quaisquer prejuízos ou danos com relação à perda e/ou indisponibilidade de informações, 

documentos ou demais conteúdos em geral. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Acordo Integral: Todos os termos e condições relacionados aos Serviços estão contidos nestes 

Termos de Uso. Nenhuma comunicação verbal que você possa ter conosco substituirá, 

prevalecerá ou de qualquer forma alterará estes Termos de Uso ou qualquer parte deles, a 

menos que seja por nós confirmado por escrito.  

Validade das Cláusulas: Cada um dos parágrafos destes Termos opera separadamente. Isto 

significa que, se qualquer tribunal ou autoridade competente decidir que qualquer um deles seja 

ilegal ou inexequível, os parágrafos restantes permanecerão em pleno vigor e efeito. 

Alteração: A Alive poderá alterar os Termos, bem como qualquer outra política da Plataforma a 

qualquer momento e ao seu exclusivo critério. As alterações entrarão em vigor no momento da 

respectiva publicação no site. O uso da Plataforma depois da publicação de alteração destes 

Termos constituirá na aceitação automática dos novos termos por você. Dessa forma, 

aconselhamos os Usuários, Anunciantes e Terceiros a relerem os Termos sempre que 

acessarem a Plataforma. Se você não concordar com os novos Termos, você deve descontinuar 

o uso da Plataforma.  

Força Maior: Nenhuma parte será responsabilizada por cumprimento inadequado causado por 

uma situação de força maior (por exemplo: desastres naturais, atos de guerra ou terrorismo, 

rebeliões, reivindicações trabalhistas, ações governamentais e distúrbios na Internet) que esteja 

além do controle razoável da parte. 

Foro e Legislação Aplicável: Qualquer litígio relacionado ao uso da Plataforma e dos Serviços 

ofertados pela Alive aos Usuários e Terceiros deverá ser submetido ao Foro da Comarca do Rio 

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, e será julgado conforme as leis da República Federativa do Brasil. 

CONTATO  

Se você tiver outras dúvidas ou reclamações relativas a estes Termos e/ou à Plataforma, entre 

em contato conosco por e-mail em contato@alive.app.br.  

AGRADECEMOS POR VOCÊ TER LIDO NOSSOS TERMOS DE USO!  
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA ALIVE 
 

 

ESTE DOCUMENTO FOI ATUALIZADO PELA ÚLTIMA VEZ EM 10 DE JUNHO DE 2021 

 

Seja bem-vindo à Alive! .  

Nesta Política de Privacidade (“Política”), a Alive (“Alive”, “nós”, “nos”, “nosso(a)”, “nossos(as)”, 

“conosco”) apresenta a você, Usuário, cliente ou qualquer outro interessado em nossos Serviços 

(“você”, “Titular de Dados”, “seu(s)”, “-lo”, “lhe”) nossas práticas de proteção e privacidade para 

o Tratamento de Dados Pessoais que são coletados durante sua visita e interação conosco por 

meio de nossa Plataforma. 

Buscamos, com esse documento, informá-lo de modo claro e preciso sobre as regras que 

adotamos para o Tratamento de seus Dados, sempre em cumprimento aos requerimentos 

previstos na Legislação Aplicável de Proteção de Dados. 

Pedimos que você leia atentamente a Política. Ao acessar e utilizar os serviços da Alive, você 

confia em nós suas informações e declara ter lido atentamente as disposições desta Política, 

estando plenamente ciente dos termos aqui estipulados.    

Quaisquer alterações relevantes que possamos fazer à nossa Política de Privacidade e enquanto 

ela for aplicável, serão publicadas nesta página antes da alteração entrar em vigor e/ou iremos 

notificá-lo por e-mail ou outro formato apropriado. Por favor, visite nossa Política de Privacidade 

com frequência para manter-se informado sobre quaisquer atualizações ou alterações. 

Caso você tenha qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato conosco pelo e-mail: 

contato@alive.app.br 

 

CASO VOCÊ NÃO ESTEJA DE ACORDO COM QUAISQUER DOS TERMOS 

APRESENTADOS AO LONGO DE NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, PEDIMOS QUE 

VOCÊ NÃO UTILIZE A NOSSA PLATAFORMA OU QUALQUER DE NOSSOS SERVIÇOS.  

QUEM SOMOS? 

A Alive é uma empresa especializada em serviços de live-commerce para empresas interessadas 

em vender produtos online.  

Navegando por nossa Plataforma, você perceberá que o nosso diferencial consiste na 

combinação entre streaming de vídeo e e-commerce; ou seja, buscamos a sua satisfação quanto 

à experiência de ter acesso a conteúdo de vídeo e de e-commerce em um mesmo lugar. Dessa 

forma, o produto final da Alive possibilita que você assista e interaja com 

vendedores/influenciadores no ambiente virtual e selecione seus produtos no mesmo ambiente 

(“Alive Store”).  

Ainda assim, é importante que você saiba, também por meio desta Política, que ALIVE APP 

LTDA. (“Alive”), é uma sociedade constituída e existente sob as leis brasileiras, com sua sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Watt, nº 84, 8º Andar, Sala 9, 

Jardim Edith, CEP 04576-050 e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) 

sob nº 38.353.818/0001-60.   

Nós seremos, nos termos da Legislação Aplicável de Proteção de Dados, Controladores dos 

seus Dados Pessoais tratados no âmbito desta Política, conforme explicaremos de forma 

detalhada adiante. 

 

DEFINIÇÕES UTILIZADAS AO LONGO DESTA POLÍTICA 

Sempre que os termos abaixo forem utilizados nesta Política, terão o significado abaixo: 

● “Anúncio” ou “Live”: toda e qualquer oferta de produtos ou serviços ou transmissão 

realizada via Plataforma. 

● Anonimização ou Dado(s) Anonimizado(s): significa a adoção de meios técnicos 

razoáveis e disponíveis no momento do Tratamento, por meio dos quais um dado perde 

a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo via Plataforma. 

mailto:contato@alive.app.br
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● Controlador: significa o Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais, a quem 

competem as decisões referentes ao Tratamento. 

● Dados Pessoais ou Dados: significa qualquer informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável. 

● Legislação Aplicável de Proteção de Dados: significa a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais Brasileira n° 13.709/2018 (“LGPD”) e alterações posteriores, bem como 

o Marco Civil da Internet n° 12.965/2014, Decreto n° 8.771/2016, Constituição Federal, 

Código Civil Brasileiro, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Decreto n° 

7.963/2013 e quaisquer outras leis e regulamentos em relação ao Tratamento de Dados 

Pessoais e privacidade aplicáveis e, se aplicável, todas as orientações e códigos de 

prática emitidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”) ou outra 

autoridade de supervisão ou proteção de Dados pertinente. 

● Operador: significa qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 

que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador de Dados. 

● “Plataforma Alive” ou apenas “Plataforma”: consiste na Plataforma de compras de 

produtos e serviços pelo meio da qual as Lives serão transmitidas aos Usuários pelos 

Anunciantes. 

● Serviços: significa qualquer produto ou serviço oferecido aos Usuários da Plataforma 

Alive. 

● “Titular” ou “Titulares”: toda e qualquer pessoa natural que tiver os seus dados, 

incluindo Dados Pessoais, inseridos, armazenados ou de qualquer forma tratados no 

contexto de utilização da Plataforma e condução das atividades da Alive ou de seus 

Anunciantes. 

● Tratamento de Dados: significa toda operação realizada com Dado Pessoal, como as 

que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração. 

● Usuário(s): significa qualquer um que visite nossa Plataforma. 

● Anunciante: consiste em uma empresa de varejo de produtos ou de serviços de 

qualquer segmento de mercado, que atuará em parceria com a Alive para disponibilizar 

produtos ou serviços por meio da Plataforma Alive aos Usuários da Plataforma. 

Quaisquer outros termos não definidos nesta seção, mas escritos em letra maiúscula na Política 

de Privacidade deverão ser interpretados conforme a Legislação Aplicável de Proteção de 

Dados.  

 

PRINCÍPIOS DE TRATAMENTO DE DADOS 

A Alive se orienta, a todo momento, pelos princípios estabelecidos na Legislação Aplicável de 

Proteção de Dados para o Tratamento de seus Dados Pessoais. São eles, os princípios da 

finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos Dados, transparência, 

segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas.  

Para garantir o cumprimento de todos os esses princípios, a Alive envida todos os seus esforços 

para que todo o Tratamento de Dados seja:  

● realizado para uma finalidade legítima, específica e explícita, sempre previamente 

informada ao Titular de Dados;  

● compatível com as finalidades informadas, de acordo com o contexto do tratamento;  
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● limitado ao mínimo necessário para a realização da finalidade, com abrangência dos 

dados pertinentes, sempre proporcional e não excessivo em relação às finalidades do 

Tratamento de Dados;  

● de livre acesso aos Titulares de Dados, de forma que lhes é garantida a consulta 

facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do Tratamento, bem como sobre a 

integralidade de seus Dados Pessoais; 

● realizado em observância à garantia, aos Titulares, de exatidão, clareza, relevância e 

atualização dos Dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da 

finalidade de seu Tratamento; 

● transparente, com informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o 

Tratamento e os respectivos agentes (Controladores e Operadores) que participam da 

operação, observados os segredos comercial e industrial;  

● realizado de forma segura, por meio da adoção de medidas técnicas e administrativas 

capazes de comprovar o cumprimento com normas de proteção de Dados Pessoais, 

bem como de prevenir e proteger os Dados contra acessos não autorizados, eventos 

acidentais ou ilegais de destruição, perda, alteração, comunicação, difusão ou quaisquer 

outros danos; 

● realizado de uma forma que previna a ocorrência de danos em virtude do Tratamento de 

Dados Pessoais; 

● realizado de forma não discriminatória, ilegal ou abusiva em relação às suas finalidades;  

● realizado de forma que permita a demonstração, pelos respectivos agentes 

(Controladores e Operadores), da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar 

a observância e o cumprimento da Legislação Aplicável de Proteção de Dados e, 

inclusive, da eficácia dessas medidas. 

 
DADOS PESSOAIS QUE COLETAMOS DE VOCÊ 

De modo a possibilitar seu acesso à Plataforma e às Lives, bem como permitir a aquisição de 

produtos e serviços pelo Usuário via Plataforma, poderemos coletar, de forma direta ou indireta, 

e armazenar todos ou alguns dos Dados Pessoais descritos abaixo, a depender de seu nível de 

interação conosco. 

Nos termos já adiantados para você no início desta Política, a Alive proporciona dois modelos de 

negócio distintos; o modelo de negócio contratado pelo Vendedor determinará quais Dados 

Pessoais coletaremos sobre você, especialmente no que toca ao processamento do pagamento 

dos itens que você selecionou durante ou após a Live.  

 

 

 
ALIVE 

MODELO 1 
 

ALIVE + VENDEDOR 
MODELO 2 

Descrição 

Plataforma Alive promove 

o streaming de vídeo, 

proporciona o sistema 

para seleção dos produtos 

e processa o pagamento 

ao final na Alive Store.  

 

Plataforma da Alive apenas promove o streaming de vídeo 

e proporciona o sistema para seleção dos produtos. Após, 

a Alive encaminha para o Vendedor as informações sobre 

os pedidos gerados pela Alive Store.  

Nesse caso, o Vendedor será o responsável pelo 

processamento do pagamento dos produtos selecionados 

e pela efetivação da venda. 

 

 
A diferença entre os dois modelos é que, quando você inclui algo no seu carrinho na Alive Store, 

por escolha do Vendedor que estiver anunciado o produto, você poderá ou realizar o pagamento 

na própria Plataforma, ou ser redirecionado para o sistema de pagamento do Vendedor ou de 

um intermediário (i.e., WhatsApp), para processamento e efetivação do pagamento.  
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Nos dois casos, você é o único responsável por garantir a exatidão, clareza, relevância e 

atualização tempestiva dos Dados Pessoais fornecidos, de acordo com a necessidade, logo, não 

temos qualquer obrigação de validar a veracidade das informações enviadas, mas sim de 

atualizar nossa base sempre que nos for solicitado por você.  

Para a melhor experiência do Usuário, a Plataforma poderá manter registros sobre as 

informações de entrega e cobrança inseridas em uma visita anterior. Caso você queira desabilitar 

esta funcionalidade, pedimos que nos comunique via Plataforma ou via e-mail: 

contato@alive.app.br. 

*Para entender melhor como funciona a coleta de Dados por meio de Cookies, visite a Seção 

“Cookies” desta Política. 

 

COMO SEUS DADOS PESSOAIS SÃO UTILIZADOS E QUAL A BASE LEGAL APLICÁVEL 

A depender da finalidade para a qual seus Dados Pessoais são utilizados, haverá uma base legal 

para autorizar o Tratamento, nos termos da LGPD. As principais bases legais aplicáveis ao 

Tratamento realizado em razão do uso ou acesso da nossa Plataforma são: 

● A execução de um contrato no qual você seja parte ou tratativas preliminares ao contrato, 

ou, mais especificamente, para fornecer os produtos e serviços que você nos solicita; 

● Nosso legítimo interesse em promover ou zelar por nossas atividades e interesses, como 

por exemplo: 

o para nos ajudar a entender melhor suas necessidades e expectativas e, 

portanto, melhorar os nossos Serviços para o benefício de nossos Usuários; 

o para manter nossas ferramentas e sistemas protegidos e seguros, e garantir que 

eles estejam funcionando corretamente e sendo continuamente aprimorados. 

● Seu consentimento, que será obtido de forma expressa sempre que necessário; 

● O cumprimento de uma obrigação legal e/ou regulatória, quando o Tratamento é exigido 

por lei; 

● O exercício de regular de nossos direitos ou de terceiros em processos judiciais ou 

administrativos; 

Considerando as bases legais indicadas acima, podemos usar seus Dados Pessoais das 

seguintes maneiras: 

FINALIDADE 

 

DADOS PESSOAIS 

 

BASE LEGAL 

MODELOS NOS 

QUAIS OS DADOS 

PESSOAIS SÃO 

TRATADOS 

 
Cadastro Inicial na 
Plataforma da Alive/ 
Informações sobre 
Produtos e Serviços 
Disponibilizados/ 
Identificação e Login na 
Plataforma 
 
 

Nome do usuário, telefone, e-
mail, senha 

Execução de 
contrato ou 
procedimentos 
preliminares ao 
contrato 

Modelos 1 e 2 

 
Adicionar Comentário na 
Live 
 

Nome do usuário Legítimo Interesse Modelos 1 e 2 

 
Pagamento dos Itens 
Incluídos no Carrinho de 
Compras 
 

Nome do usuário, e-mail, 
endereço, telefone, dados do 
cartão, CPF 

Execução de 
contrato ou 
procedimentos 
preliminares ao 
contrato 

Modelo 1 

 
Redirecionamento do 
Usuário para sistema do 
Vendedor ou de 
intermediário, para 
Pagamento dos Produtos 

Nome do usuário, CPF, 
telefone celular, CEP para 
entrega, informações do 
pedido 

Execução de 
contrato ou 
procedimentos 
preliminares ao 
contrato 

Modelo 2 
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Incluídos no Carrinho de 
Compras 
 

 
Emissão de Relatório de 
Pedidos Gerados na Alive 
Store, para apuração do 
valor devido pelo 
Vendedor à Alive 
 

CPF 

Execução de 
contrato ou 
procedimentos 
preliminares ao 
contrato 

Modelo 2 

 
Navegação na 
Plataforma, medir, 
analisar e entender a 
audiência, o desempenho 
e a utilização da 
Plataforma e de nossos 
Serviços (incluindo 
hábitos de navegação e o 
perfil dos Usuários), bem 
como a satisfação dos 
Usuários com a 
Plataforma para a 
administração e 
aprimoramento da Alive 

 
Endereço IP, Data e Hora de 
Uso da Plataforma, 
Geolocalização, Informações 
sobre Hábitos de Navegação 
(i.e., páginas e ambientes 
acessados dentro da 
Plataforma, histórico de itens 
adicionados ao carrinho, 
quantidade de cliques, 
duração do acesso, etc.), 
Informações sobre os 
Serviços e Produtos que você 
procura, se interessa e usa, 
páginas que você acessou 
antes, durante e depois da 
navegação na Plataforma da 
Alive, informações sobre o 
seu dispositivo (i.e., sistema 
operacional, navegador, 
versões, idioma, Wi-Fi, rede 
móvel, informações 
estatísticas relacionadas ao 
uso do dispositivo).  
 

Legítimo Interesse 
 
Modelos 1 e 2 

 
Serviço de Suporte 
 

Nome, e-mail, telefone. 
Cumprimento de 
Obrigação Legal 
ou Regulatória 

Modelos 1 e 2 

 
Envio de Comunicações 
de Marketing 
 

Nome, e-mail, telefone. Consentimento Modelos 1 e 2 

 
Verificação da Identidade 
do Usuário 
 

Nome, e-mail, telefone Legítimo Interesse Modelo 2 

 
Envio de Comunicações 
Essenciais  
 

Nome, e-mail, telefone. 

Execução de 
contrato ou 
procedimentos 
preliminares ao 
contrato 

Modelos 1 e 2 

 
 
COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Os seus Dados Pessoais poderão ser compartilhados com o anunciante e com prestadores de 

serviços, quando o compartilhamento for necessário para atingir as finalidades previstas nesta 

Política de Privacidade, conforme indicado abaixo. Além disso, podemos compartilhar os seus 

Dados Pessoais, na medida em que formos obrigados a tal com base em disposições legais ou 

devido a decisão administrativa, arbitral, ou a ordem judicial. 

COMPARTILHAMENTO COM ANUNCIANTES E PRESTADORES DE SERVIÇO 

Somos contratados por diversos anunciantes, assim como contratamos prestadores de serviço, 

para que juntos possamos viabilizar a divulgação de produtos e serviços durante a execução da 

Live. Para tanto, os anunciantes e prestadores de serviços foram criteriosamente selecionados 

e estão sujeitos a um monitoramento regular, em especial no que diz respeito à manipulação 
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cuidadosa e à proteção dos Dados Pessoais eventualmente tratados por estes anunciantes e 

prestadores.  

Nós fornecemos apenas as informações necessárias para a execução do serviço em questão e 

atingimento das finalidades necessárias, e exigimos que eles se comprometam ao mesmo nível 

de proteção e privacidade dos seus Dados que teríamos se fossem tratados diretamente, isso 

inclui a obrigação de não usarem seus Dados Pessoais para qualquer outra finalidade que não 

a finalidade contratada, além de obrigações de confidencialidade e padrões de segurança, entre 

outros. Sempre envidamos nossos melhores esforços para garantir que todos os terceiros com 

quem trabalhamos mantenham seus Dados Pessoais seguros. 

Os Dados serão compartilhados com nossos anunciantes apenas para as finalidades previstas 

nesta Política e nos termos regulados e delimitados nos contratos correspondentes, em 

cumprimento com os requisitos da Legislação Aplicável de Proteção de Dados. De todo modo, é 

importante que você saiba que os anunciantes também têm suas próprias políticas de 

privacidade e que não aceitamos qualquer responsabilidade ou obrigação por essas políticas, 

ainda que nós tenhamos todos os cuidados ao selecionarmos os anunciantes. Portanto, 

recomendamos que você acesse também as Políticas de Privacidade desses terceiros para 

entender como seus Dados Pessoais são tratados quando saem do ambiente da Alive. 

Além dos Anunciantes que ofertam produtos e serviços por meio de nossas Lives, seus Dados 

Pessoais poderão ser compartilhados com as seguintes empresas terceiras que atuam como 

prestadoras de serviços para a Alive: (i) entidades a quem as informações e/ou os Dados 

Pessoais devam ser comunicados por força de disposição legal ou a pedido do titular; (ii) 

empresas de tecnologia da informação, para fins de armazenamento e segurança das 

informações, dos Dados Pessoais e dos nossos sistemas e ferramentas, inclusive para 

prevenção à fraude; (iii) consultoria ou prestação de serviços em projetos que tenham objetivo 

de beneficiar o Usuário, apresentar novos produtos ou serviços ou de qualquer forma permitir, 

facilitar ou viabilizar o cumprimento das obrigações legais ou contratuais (iv) empresas de 

cobrança e para fins de análise e proteção de crédito.  

VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE TODO OU PARTE DE NOSSOS NEGÓCIOS OU ATIVOS 

No caso de vendermos qualquer negócio ou ativo, podemos divulgar seus Dados Pessoais ao 

potencial comprador do referido negócio ou ativo como parte de um processo de auditoria. Se a 

Alive ou parte de seus ativos for adquirida por terceiros, os Dados Pessoais que esta mantiver 

acerca de seus Usuários relacionados a esses ativos serão um dos ativos transferidos. Se 

aplicável, em tal caso, o comprador que atua na qualidade do novo Controlador deverá se 

comprometer a realizar o Tratamento dos seus Dados Pessoais ao menos com o mesmo nível 

de proteção e privacidade que a Alive tem, e de acordo com esta Política.  

 

POR QUANTO TEMPO TRATAMOS OS SEUS DADOS 

De forma geral, os Dados Pessoais serão armazenados durante todo o tempo em que o Usuário 

estiver acessando nossa Plataforma, interagindo conosco ou utilizando nossos serviços. Quando 

você deixar de acessar nossa Plataforma, a Alive ainda poderá armazenar os Dados inseridos 

pelo Usuário pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da última transmissão gravada.  

Além disso, os Dados Pessoais serão retidos pela Alive por:  

● Todo o período necessário para cumprimento de alguma obrigação legal ou 

regulatória pela Alive, tal como (i) armazenamento de Dados Pessoais cadastrais 

por 5 (cinco) anos após o término da relação jurídica (Art. 12 e 34, do Código de 

Defesa do Consumidor); e (ii) armazenamento de Dados de identificação digital por 

6 (seis) meses (Art. 14, do Marco Civil da Internet), entre outras. 

● Todo o período necessário para cumprimento das finalidades descritas acima. 

Depois disso, seus Dados Pessoais serão devidamente eliminados de maneira 

segura ou serão Anonimizados, inclusive quando você exercer seu direito de revogar 

o seu consentimento para o tratamento de seus Dados Pessoais, conforme aplicável 

(consulte a Seção “Quais são seus direitos”, mais adiante, para obter informações 

sobre a revogação de consentimento). 
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Quando a Alive não precisar mais utilizar seus Dados Pessoais para as finalidades apontadas 

acima, eles serão removidos de todos os sistemas em que estão armazenados, de forma segura, 

ou Anonimizados de modo que você não possa mais ser identificado a partir dos seus Dados. 

Caso você queira exercer seu direito de eliminar Dados Pessoais coletados com base no seu 

consentimento, consulte a Seção “Quais são seus direitos”, mais adiante, para obter informações 

sobre o exercício desse direito. 

 

PARA QUAIS PAÍSES TRANSFERIMOS OS SEUS DADOS 

Os Dados Pessoais coletados pela Alive poderão ser transferidos, tratados, armazenados e 

usados fora do Brasil. Somente transferimos seus Dados Pessoais para fora do Brasil de maneira 

segura e legal. Na maior parte das vezes, eventual transferência será feita para países ou 

organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de Dados Pessoais adequado ao 

previsto na Legislação Aplicável de Proteção de Dados. Como alguns países podem não ter 

legislação adequada que regulamente o tratamento e a transferência internacional de Dados 

Pessoais, adotamos medidas para nos assegurarmos que os terceiros cumpram os 

compromissos estabelecidos nesta Política. Essas medidas podem incluir a análise das normas 

de privacidade e segurança dos terceiros e/ou a celebração de contratos apropriados, com 

cláusulas específicas sobre o Tratamento de Dados Pessoais. 

 

TRATAMENTO DE DADOS DE MENORES 

Os nossos serviços não foram formulados e destinados para indivíduos menores de 12 anos. 

Portanto, se você for menor de 12 anos, solicitamos que você não use os serviços e deixe a 

Plataforma imediatamente. Se você tiver conhecimento de que um indivíduo menor de 12 anos 

nos forneceu informações, por favor, entre em contato conosco no contato@alive.app.br, para 

que possamos adotar as providências necessárias para a exclusão de tais Dados.  

 

POLÍTICA DE COOKIES 

Nós utilizamos cookies quando você interage conosco. Cookies são pequenos arquivos de texto 

armazenados na memória do seu computador. Um Cookie contém informações, que poderão ser 

lidas posteriormente por um servidor localizado no domínio que o emitiu. As informações que os 

Cookies coletam incluem a data e o horário da sua visita e histórico de navegação. 

Os Cookies podem ser de 'sessão', o que significa que eles são deletados quando você sai da 

nossa página ou cookies 'persistentes', que não são deletados e nos ajudam a reconhecê-lo 

(mesmo sem o identificar) quando você retornar, para que possamos fornecer um serviço 

personalizado. 

Usamos esses Dados para conhecer e analisar tendências, administrar a Plataforma, rastrear o 

comportamento do Usuário, melhorar nossos produtos e serviços e coletar informações 

demográficas sobre todos os nossos Usuários. A Alive pode usar essas informações para seus 

serviços de marketing e publicidade. 

Os principais navegadores utilizados para acesso à web possuem opções para recusar o 

armazenamento de cookies e ferramentas para controle de permissões e coleta de Dados 

Pessoais como, por exemplo, modos de navegação privativa ou anônima. Caso seja do seu 

interesse, você pode ajustar as configurações do seu navegador para recusar e/ou apagar 

cookies. A função “Ajuda” do seu navegador deve informar como fazê-lo. 

Ainda, existem diversas extensões gratuitas para navegadores que permitem o bloqueio de 

anúncios personalizados e rastreamento através de cookies, a Alive não endossa ou verifica 

quaisquer dessas aplicações, sendo seu uso de sua exclusiva responsabilidade. 

 

Você poderá a qualquer momento desabilitar os Cookies por meio das opções de 

configuração do seu respectivo navegador. Contudo, ao decidir pela proibição dos 

Cookies, talvez não seja mais possível que você acesse todas as funcionalidades de nossa 

Plataforma. 
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QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS 

Nós nos esforçamos para garantir que os seus direitos sejam respeitados e, por isso, é 

importante que você saiba que: 

● A nossa Plataforma e serviços foram concebidos para minimizar a utilização dos 

seus Dados Pessoais. Apenas coletamos e usamos os seus Dados para os fins que 

foram previamente informados a você, nos termos desta Política; 

● A segurança dos nossos servidores é rotineiramente verificada por especialistas 

para proteger os seus Dados contra acessos não autorizados;  

● Não retemos os seus Dados num formato identificável durante mais tempo do que o 

necessário. 

Você, como Usuário da nossa Plataforma, pode a qualquer momento solicitar: 
● Confirmação da existência do tratamento: Você tem o direito de nos perguntar se 

tratamos seus Dados Pessoais. 

● Informação: Você tem o direito de receber informações sobre o tratamento de seus 

Dados Pessoais, inclusive sobre as entidades públicas e privadas com as quais 

compartilhamos seus Dados. 

● Acesso: Com algumas exceções destinadas a proteger os direitos de terceiros, você 

tem o direito de acessar os Dados Pessoais que temos sobre você ou, em alguns 

casos, de receber uma cópia desses Dados em formato eletrônico. 

● Correção: Você tem o direito de corrigir os Dados Pessoais que mantemos sobre 

você, se estiverem incorretos, incompletos ou desatualizados. Você é responsável 

por manter suas informações corretas e atualizadas, podendo atualizá-las, a 

qualquer momento, entrando em contato conosco conforme descrito na seção 

"Contato". 

● Solicitar eliminação: Você tem o direito de que seus Dados Pessoais sejam 

excluídos sempre que forem tratados sob o seu consentimento. Em geral, esse 

direito não está disponível quando ainda temos um motivo legal válido para manter 

seus Dados (por exemplo, porque somos forçados a fazê-lo por uma obrigação 

legal). 

● Solicitar anonimização: Você tem o direito de se opor ao tratamento e de solicitar 

a anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados desnecessários ou excessivos, 

ou de Dados tratados em não conformidade com as disposições da LGPD. 

● Portabilidade: Em algumas circunstâncias, você tem o direito de solicitar a 

transferência dos Dados que coletamos para outra organização ou diretamente para 

você. 

● Revogação do consentimento: Se estivermos tratando seus Dados Pessoais com 

base em seu consentimento, você tem o direito de revogar este consentimento a 

qualquer momento, caso em que interromperemos o tratamento, exceto se tivermos 

outra base legal para continuar. Você também tem o direito de ser informado sobre 

a possibilidade de não dar consentimento e suas implicações. Em todas as 

comunicações enviadas pela Alive você poderá optar por não mais receber tais 

comunicações por meio de nossa ferramenta de “opt-out”, localizada ao final de 

todas as nossas comunicações. 

● Reclamação: Você tem o direito de entrar em contato e/ou peticionar à Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para apresentar uma reclamação contra 

nossas práticas de proteção de Dados e privacidade. Por favor, não hesite em entrar 

em contato conosco utilizando as informações abaixo antes de apresentar qualquer 

reclamação à autoridade de proteção de Dados competente. 
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Para exercer ou tirar dúvidas sobre quaisquer de seus direitos, você pode entrar em contato 

conosco conforme descrito na seção "Contato". Podemos exigir que você comprove sua 

identidade com uma identificação aprovada caso venha a solicitar essas informações. 

 

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

Suas informações são cuidadas com padrões de segurança e confidencialidade, com o objetivo 

de fornecer aos nossos Usuários um ambiente em que se sintam seguros. Adotamos meios 

técnicos e procedimentos de segurança apropriados para proteger seus Dados Pessoais contra 

o uso indevido, acesso não autorizado, interferência, alteração, divulgação ou perda, por meio 

de medidas como o uso de criptografia, limitação do acesso digital e físico às nossas instalações, 

limitação do acesso às informações coletadas, dentre outras medidas, de modo a cumprir com 

suas obrigações quanto à confidencialidade e inviolabilidade dos seus Dados. 

Como não controlamos a segurança da Internet ou de outras redes que você utiliza para acessar 

a Plataforma, não seremos responsáveis pela segurança das informações que você escolher 

comunicar online enquanto você estiver navegando e transmitindo Dados, inclusive por qualquer 

perda de Dados durante a transmissão. Assim, uma vez que não é possível garantir a completa 

segurança dos Dados transmitidos a nós ou por meio da nossa Plataforma, pedimos que tenha 

cuidado e atenção com a forma de transmissão e com a escolha dos Dados Pessoais que são 

compartilhados conosco ou com terceiros. 

 

REDES SOCIAIS 

Atualmente, a Alive possui perfis em diferentes redes sociais: LinkedIn, Instagram, WhatsApp, e 

Twitter O tratamento de dados que a Alive realiza como Controlador destes dados nestas redes 

sociais é o permitido pelas diferentes redes sociais para os perfis disponíveis nas mesmas.  

Permitimos que você compartilhe o conteúdo das Lives por meio de redes sociais. Nestes casos, 

quando você opta por compartilhar um link de uma Live da Alive com algum amigo, você estará 

compartilhando os seus dados com tal rede social, e estará sujeito à Política de Privacidade 

desta. 

Através das mencionadas redes sociais mantemos informados os Usuários que fazem parte de 

nossa rede. Caso você consulte o conteúdo das redes sociais através de nosso Site ou 

Aplicativo, um Cookie dessa rede social pode ser armazenado no seu dispositivo. Convidamos 

você a ler a Política de Cookies dessas redes sociais para obter mais informações. 

CONTATO 

Perguntas, comentários e pedidos relativos a esta Política de Privacidade são bem-vindos. Você 

pode entrar em contato com a equipe de gestão de Serviços da Alive enviando um e-mail para: 

contato@alive.app.br 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO 

Qualquer litígio relacionado a esta Política, aos Termos de Uso e de qualquer outro conteúdo da 

Alive deverá ser submetido ao foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 

que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar, e será 

julgado conforme as leis da República Federativa do Brasil.  

AGRADECEMOS POR VOCÊ TER LIDO NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
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