
  

INSTRUMENTO PARTICULAR DE AQUISIÇÃO AO “CLOSE FRIENDS” DA 

@BFRIENDSOFICIAL 

 

Trata-se de Termo de Compra e Aquisição que apresenta as Condições Gerais aplicáveis ao uso 

dos serviços oferecidos pela B. TRADER EDUCAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA (“B. TRADER”), 

sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 33.548.883/0001-28, em sua 

Plataforma no Instagram, do produto B.FRIENDS. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo é a aquisição de acesso ao Close Friends do perfil do Instagram 

@bfriendsoficial. 

1.1.1. A B.FRIENDS é um produto da B. TRADER, com o objetivo de orientar seus seguidores 

quanto a análise do mercado financeiro, pertinentes à bolsa de valores. 

1.1.2. A B. FRIENDS é exclusiva para alunos que fizeram o B. INDICE e/ou B. PRO, produtos da B. 

TRADER. 

1.2. O acesso ao Close Friends da B.FRIENDS será disponibilizado em até 24 (vinte e quatro) horas 

úteis, contadas da efetivação do pagamento. 

1.3. A B. TRADER não se responsabiliza pela impossibilidade de acesso ao Instagram pelo 

Seguidor que não atender as condições mínimas de utilização indicadas pelo Instagram. 

1.4. O Seguidor está ciente que a aquisição de acesso ao Close Friends não proporciona qualquer 

outro tipo de benefício, incluindo, sem se limitar a participação em eventos promovidos pela B. 

TRADER. 

2. DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

2.1 O seguidor deverá ler e certificar-se de haver entendido e aceito todas as condições 

estabelecidas no presente Termo antes da compra para acesso ao Close Friends. Se o Seguidor 

não for juridicamente capaz ou não estiver de pleno acordo com qualquer uma das condições 

estabelecidas neste Termo e na Política de Privacidade, o Usuário deverá se abster de utilizar a 



  

Plataforma e todo o seu sistema online. 

2.3. As cláusulas apresentadas no presente Termo estarão aceitas a partir do momento em que 

o Usuário der sua concordância, clicando o botão “Li e aceito o Termo de Compra” ao se 

cadastrar na Plataforma. 

4. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DAS POSTAGENS 

4.1. O Seguidor declara reconhecer o direito à propriedade intelectual relativo a todos os 

conteúdos postados pela B. FRIENDS, incluindo, mas não se limitando a imagens,  fotografias, 

animações, vídeos, áudios, músicas, textos, comprometendo-se a não realizar nenhum tipo de 

cópia ou reprodução, mesmo que para consulta própria. 

4.2. Os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual relativos aos conteúdos 

postados estão nos moldes da legislação vigente no país, conforme expressa determinação do 

artigo 2º da lei 9.609/98. 

5. DO CADASTRO PARA AQUISIÇÃO DO ACESSO AO CLOSE FRIENDS 

5.1. Para a aquisição do acesso ao Close Friends, o Seguidor deverá cadastrar seu email e 

informar o nome do seu perfil no Instagram, no link disponibilizado pela B. TRADER, bem como 

aceitar o presente Termo de Compra. 

5.1.1. Ao se cadastrar, o Seguidor deverá informar dados verdadeiros, que serão de sua exclusiva 

responsabilidade cível e criminal. A B. TRADER não se responsabiliza por problemas decorrentes 

de dados falsos ou incorretos. 

5.1.2. O Seguidor autoriza, no ato de adesão a este Termo, que seus dados sejam acessados e 

gerenciados pelo B. TRADER e/ou terceiros sob sua autorização. 

5.1.3. É vedada a escolha como login a utilização em comentários de expressões que ofendam 

terceiros ou que venham a denegrir marcas de produtos ou serviços, bem como nomes ou 

pseudônimos de personalidades públicas. 

5.2. A B. TRADER não se responsabiliza caso o seguidor altere o seu nome de usuário do 

Instagram ou perca o acesso a sua conta, sendo que a cobrança do valor do plano contratado 

será realizada independentemente do acesso. 

5.2.1. Caso o seguidor venha a perder seu acesso à conta do Instagram, poderá solicitar a 



  

alteração para continuar ter acesso ao Close Friends da contratada pelo suporte. 

5.3. Para se cadastrar é necessário ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos e capacidade 

civil plena, em se tratando de pessoa natural, ou possuir poder societário ou contratual de 

direção e gerência o assinante, em se tratando de pessoa jurídica. 

5.4. As informações prestadas pelos Seguidores serão utilizadas pelo B. TRADER exclusivamente 

para os fins e nos casos previstos no presente Termo. 

5.6. É reservado o B. TRADER o direito de se valer de todos os meios em direito admitidos para 

identificar seu seguidor. 

5.7. Ao preencher o cadastro, o Usuário declara eletronicamente ter pleno conhecimento do 

presente Termo e concordar integralmente com o seu conteúdo, obrigando-se, assim, ao fiel 

cumprimento de suas disposições. 

5.8. O Seguidor poderá tirar as dúvidas com relação à compra, programação dos conteúdos, 

cancelamento, estorno dentre outras diretamente com o canal da B. FRIENDS na plataforma. 

6. DA RESPONSABILIDADE 

6.1. A B. TRADER se exime da responsabilidade no que tange à prática por terceiros não 

autorizados, de atos de interceptação, eliminação, alteração, modificação ou manipulação de 

dados, como assenta o Marco Civil da Internet. 

6.2. A assinatura ao plano de acesso contratado pelo seguidor será renovada automaticamente, 

sendo de responsabilidade do seguidor efetuar o cancelamento de sua assinatura. 

7. DO CANCELAMENTO 

7.2. Qualquer seguidor poderá, a qualquer momento, solicitar o cancelamento de sua assinatura 

por meio do e-mail cancelamentos@btrader.com.br. 

7.2.1. Na hipótese de solicitação do cancelamento da assinatura, descrita na cláusula anterior, 

o seguidor receberá uma de confirmação de cancelamento por email. 

7.2.2. O cancelamento não exime o Seguidor de eventuais pagamentos pendentes até a data da 

da solicitação, sendo que, eventual valor a ser devolvido terá o desconto de taxas, impostos, e 

demais despesas pertinentes ao investimento da B. TRADER na plataforma. 



  

7.2.3. O pedido de cancelamento do acesso ao Close Friends interrompe a renovação, pelo que 

o perfil do Seguidor do Instagram será retirado, na data do efetivo cancelamento. 

7.2.3.1 Nesta hipótese, o cancelamento da assinatura será processado em um prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento, pela B. FRIENDS, da solicitação de 

cancelamento. 

7.3. O efetivo cancelamento da assinatura do Seguidor respeitará toda a legislação aplicável. 

Assim, todos os dados armazenados pelo B. TRADER para a aquisição de acesso ao Close Friends 

serão excluídos de acordo com todos os parâmetros legais vigentes à época. 

7.4. A B. TRADER disponibilizará aos Seguidores planos de serviços com assinaturas indicadas na 

tela inicial de compra. 

7.4.1. Para solicitar o cancelamento do acesso ao Close Friends, o Seguidor deverá encaminhar 

e-mail para o endereço eletronico cancelamentos@btrader.com.br. 

7.5 O Seguidor poderá solicitar a devolução integral dos valores pagos em até 07 (sete) dias úteis 

da data da aquisição do produto. 

7.5.1 CONTRATAÇÃO MENSAL: Caso o Usuário solicite o cancelamento no plano Mensal ou 

pelo período específico contratado, inferior ao plano mensal, está ciente que não fará jus a 

qualquer restituição e que continuará com acesso durante o período Contratado. [Ex.: 

Contratação no dia 05/05, cancelamento em 20/05, acesso mantido até 05/06.] 

7.5.2 CONTRATAÇÃO SEMESTRAL: Em caso de rescisão antecipada injustificada do presente 

contrato pelo Seguidor, fica estipulado entre as partes que referente aos valores contratados, 

será devido, a título de multa compensatória, o valor de R$10,00 (dez reais) por cada mês 

faltante para o término do contrato, valor este proporcional ao desconto concedido. 

7.5.3 CONTRATAÇÃO ANUAL: Em caso de rescisão antecipada injustificada do presente contrato 

pelo Seguidor, fica estipulado entre as partes que referente aos valores contratados, será 

devido, a título de multa compensatória, o valor de R$20,00 (vinte reais) por cada mês faltante 

para o término do contrato, valor este proporcional ao desconto concedido. 

7.6. A B. TRADER considerará renovada a prestação dos serviços, quando o Seguidor não 

proceder com o cancelamento de sua assinatura. 

7.6.1. Ao término da vigência do prazo de assinatura do acesso ao Close Friends e, não havendo 



  

manifestação em sentido contrário 2 (dois) dias da data de renovação, o Plano será renovado 

automaticamente por igual período. 

8. DO PAGAMENTO PARA ACESSO AO CLOSE FRIENDS 

8.1. O Seguidor terá acesso ao Close Friends da B. FRIENDS por meio de aquisição dos pacotes 

de uso disponibilizados no link criado pela B. TRADER. 

8.2. Pela prestação de serviços, objeto deste Termo, o Seguidor pagará a importância 

especificada no endereço eletrônico da B. TRADER, conforme o plano contratado. 

8.2.1. O pagamento será realizado por meio da plataforma PAGSEGURO para o plano mensal 

sendo o pagamento realizado na própria Plataforma, e CIELO para os planos semestral e anual, 

na propría plataforma da B. TRADER por meio da ativação da opção na área do Usuário. 

8.2.2. Os Seguidores deverão realizar cadastro na plataforma da B.TRADER para poder efetuar 

o pagamento de todos os valores devidos. 

8.2.3. Caso seja disponibilizado forma de pagamento via Boleto, o prazo para confirmação de 

pagamentos realizados por meio de boleto bancário será de 4 (quatro) dias úteis e quando 

realizado via cartão de crédito através da Plataforma PAGSEGURO para o plano mensal e CIELO 

nos planos semestral e anual, a cobrança será realizada de forma imediata podendo haver 

tentativas em datas posteriores conforme modelo de Cobrança, na periocidade do plano 

escolhido. 

8.3. Em caso de atraso ou não pagamento por parte do Seguidor, a B. FRIENDS poderá suspender 

imediatamente o acesso do Seguidor ao Close Friends até que o pagamento seja devidamente 

realizado e comprovado. 

8.5. Caso ocorra divergência na operação e/ou pagamento não realizado, o acesso ao Close 

Friends será bloqueado até efetiva regularização. 

8.6. O Seguidor está ciente e autoriza que a B. TRADER e/ou terceiro entre em contato pelos 

meios necessários, para realizar a cobrança do plano contratado. 

9. DO INADIMPLEMENTO, DA RESCISÃO E DA MULTA 

9.1. O Seguidor deverá solicitar o cancelamento do seu acesso ao Close Friends no email da B. 

TRADER, cancelamentos@btrader.com.br. 



  

9.1.2. A rescisão deste Termo implicará no pagamento referente da mensalidade do mês 

cancelado, se passada a data de lançamento do próximo pagamento. 

9.1.3. Após a confirmação do pedido de cancelamento, o acesso ao Close Friends e as cobranças 

serão imediatamente encerradas. 

10. DOS ANÚNCIOS 

10.1. Os Seguidores autorizam a B. TRADER a realizar publicidade paga nos conteúdos postados 

na ferramenta denominada Close Friends. 

11. DAS REGRAS GERAIS E DO FORO 

11.1. Na hipótese de que qualquer item, termo ou disposição deste Termo vir a ser declarado 

nulo ou não aplicável, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará quaisquer outros itens, 

termos ou disposições aqui contidos, os quais permanecerão em pleno vigor e efeito. 

11.2. O Termo e a relação entre as Partes são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. 

11.3. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo – SP como sendo o único competente 

para dirimir quaisquer controvérsias e/ou litígios decorrentes deste Termo e que venham a 

envolver as Partes. A expressa, irrestrita e integral aceitação dos termos de uso acima descritos 

é caracterizada pela aceitação eletrônica. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

B. TRADER EDUCAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA 


