Termos Adicionais do Behance
Última atualização: 27 de julho de 2021. Substitui todas as versões anteriores.
Estes Termos Adicionais regem o uso do Behance e são incorporados por referência nos Termos Gerais de Uso
da Adobe (
) localizados em http://www.adobe.com/go/terms_br (estes Termos Adicionais e os
Termos Ge
Termos
têm o mesmo significado dos termos definidos nos Termos Gerais.
1. Licenças para Seu Conteúdo. Você retém todos os direitos e toda a propriedade de seu conteúdo, mas
precisamos de determinadas licenças para acessar seu conteúdo. Quando você carrega ou envia conteúdo para
os Serviços, você nos concede uma licença não exclusiva, internacional, sublicenciável, transferível e livre de
royalties para usar, reproduzir, exibir publicamente, distribuir, modificar (por exemplo, para melhor exibir seu
conteúdo), executar publicamente e traduzir o conteúdo. A licença concedida por você é para fins de operação,
comercialização, promoção e aprimoramento dos Serviços. Atribuiremos o conteúdo a você se incorporarmos
seu conteúdo a um recurso dos Serviços ou a materiais promocionais ou de marketing.
2.

Conduta do Usuário.

2.1. Não abuse dos Serviços. Você não poderá usar os Serviços para praticar nenhum ato ilegal, infrator,
perturbador, prejudicial, ameaçador, abusivo, injurioso, difamatório, indecente, obsceno, profano, odioso ou
censurável. Embora você seja livre para promover seu trabalho criativo nos Serviços, é vedado o envio de spam
a outros usuários. Você não pode coletar informações de outras pessoas ou fazer phishing delas sem o
consentimento delas. Você não pode colocar em frame os Serviços ou nosso site sem nossa aprovação. Você
não pode copiar ou imitar o design, o layout ou a aparência dos Serviços. Use os Serviços somente para publicar
seu próprio trabalho criativo. Você não pode usar os Serviços como um serviço genérico de hospedagem de
imagens, como para anúncios em banners etc. Se determinarmos que sua conduta viola os Termos ou as
Diretrizes da Comunidade disponíveis no link http://www.behance.net/misc/community, que são incorporados
aos Termos por referência, poderemos remover seu conteúdo ou desativar seu uso dos Serviços a qualquer
momento, com ou sem o envio de aviso prévio para você.
2.2. Personificação. O Behance tem tudo a ver com profissionais criativos que obtêm crédito pelo que eles
criam; por isso, solicitamos que você (e você concorda em proceder dessa forma) use seu nome real ou
profissional em seu perfil. Se nós, de boa-fé, acreditarmos que você criou uma conta personificando outra
pessoa, podemos, a nosso exclusivo critério e após realizar uma investigação interna, transferir sua conta para a
pessoa que você está fingindo ser ou encerrar sua conta sem responsabilidade para com você.
2.3. Informe-nos se Você Vir Outras Pessoas Abusando dos Serviços. Relate qualquer comportamento ou
caso.
3. Acesso e compartilhamento do seu conteúdo. Ao enviar o seu conteúdo para os nossos Serviços, você
também concede a outros usuários do Behance o direito de compartilhar o seu conteúdo por meio de várias
plataformas de mídia social integradas ao Behance. Podemos oferecer maneiras de acessar e remover seu
conteúdo. Nosso Serviço também pode fornecer maneiras para você limitar o acesso e escopo de uso, bem
como o acesso e uso do seu conteúdo por outro usuário (como permitir que você disponibilize seu conteúdo
sob licenças Creative Commons). Você é responsável por determinar as limitações que são colocadas no seu
conteúdo e pela aplicação do nível adequado de acesso ao seu conteúdo. Nós não monitoramos ou
controlamos o que os outros fazem com o seu conteúdo. É sua responsabilidade permitir que outros usuários
saibam como seu conteúdo pode ser compartilhado e ajustar a configuração relacionada ao acesso e
compartilhamento de seu conteúdo conforme necessário.
4. Sites e Serviços de Terceiros. Podemos incluir links para sites ou serviços que nós não operamos. Nós não
temos nenhum controle sobre e não somos responsáveis pelo conteúdo exibido nesses sites ou serviços.

5. Termos Específicos do Serviço. Alguns Serviços exigem que você compre uma assinatura ou inscrição para
acessá-los total ou parcialmente. Os termos de assinatura estão disponíveis aqui.
6.

Assinaturas do Criador do Behance. Poderemos disponibilizar recursos nos Serviços que permitam a
Criadores
Assinaturas do
Criador
Assinantes
6.1. Noções Básicas sobre nossa Função Limitada.
(A) Da Responsabilidade por Assinaturas do Criador. Não endossamos nem assumimos responsabilidades por
Assinaturas do Criador, Criadores ou reivindicações, conteúdo ou benefícios oferecidos ou obtidos deles. Da
mesma forma, não oferecemos garantias quanto ao volume de pagamentos que possam ser gerados nem
pelo número de Assinantes que possam escolher adquirir qualquer Assinatura do Criador.
(B) Processamento de Pagamentos. Não processamos pagamentos realizados por cartão de crédito nem
),
parceira de processamento de pagamento de terceiros, processa todos os pagamentos realizados por
Assinantes. Como parte de quaisquer transações de pagamento relacionadas a uma Assinatura do Criador,
você concorda com o processamento, o uso, a transferência ou a divulgação de dados pela Stripe de acordo
com a Política de Privacidade da Stripe (ou qualquer URL sucessor). Não temos controle sobre a forma
como a Stripe usa suas informações.
(C) Litígios. Não nos envolvemos e tampouco somos obrigados a investigar litígios que possam surgir entre os
Assinantes e os Criadores ou que envolvam Assinaturas do Criador. Você concorda que todas as solicitações
de cancelamento ou reembolsos, bem como quaisquer outros problemas relacionados a uma Assinatura do
Criador, devem ser resolvidos exclusivamente (e processadas inteiramente) pelo Criador pertinente. Não
lidamos com solicitações de reembolsos ou restituições relacionadas a Assinaturas do Criador. Não temos
nenhuma responsabilidade relacionada a Assinaturas do Criador.
6.2. Se Você for um Criador, os Termos a seguir serão aplicáveis a Você.
(A) Configuração. Para configurar a Assinatura do Criador, você deverá executar todas as etapas necessárias
como parte do processo de configuração, incluindo a definição do preço da Assinatura do Criador, a criação
e a vinculação de sua conta de comerciante da Stripe e a execução de todas as ações exigidas pela Stripe.
Reservamo-nos o direito de impor limitações aos termos das Assinaturas do Criador, incluindo os
relacionados a preços, seja a possibilidade de alterar preços, cancelar ou criar Assinaturas do Criador.
Periodicamente, poderemos exigir que você tome medidas adicionais para manter sua Assinatura do
Criador ativa.
(B) Conteúdo Especial. Se você fornecer aos Assinantes acesso a qualquer conteúdo especial ou de acesso
limitado, o fará por sua conta e risco. Não somos responsáveis pela reutilização nem pelo uso incorreto de
qualquer conteúdo especial ou de acesso limitado que você forneça aos Assinantes.
(C) Transações de Pagamento. Todas as Assinaturas do Criador são transações realizadas diretamente entre
você e o Assinante em questão utilizando a Stripe como processador de pagamento de terceiros. Se você
não mantiver sua conta da Stripe em dia ou encerrar o vínculo entre a sua conta da Stripe e os Serviços,
poderemos cancelar imediatamente todas as suas Assinaturas do Criador, e você não poderá receber outros
pagamentos dos Assinantes. Como condição de vinculação da sua conta da Stripe com os Serviços:
(1) você deve cumprir sempre os termos e condições de seu contrato da conta conectada da Stripe,
inclusive impedir qualquer atividade expressamente proibida pela lista de negócios restritos da Stripe; e
(2) você nos autoriza a acessar e usar seu ID de pagamento da Stripe, o status da conta e o histórico de
transações a fim de facilitar as Assinaturas do Criador, operar os Serviços e fornecer a você informações
sobre suas Assinaturas do Criador.
(D) Taxas de Serviço. Em conexão com pagamentos realizados de acordo com sua Assinatura do Criador, serão
cobradas duas taxas pela Stripe (listadas a seguir), que poderão ser deduzidas antes do depósito de fundos
na sua conta da Stripe. Você verá as taxas listadas ao configurar sua Assinatura do Criador.

(1) Taxas da Plataforma do Behance. Receberemos uma taxa de serviço da plataforma relativa a cada
transação de pagamento da Assinatura do Criador, que poderá ser alterada periodicamente. A nosso
exclusivo critério, poderemos renunciar, parcial ou integralmente, a essa taxa de qualquer Criador por
qualquer motivo, incluindo, entre outros, sua receita obtida, número de assinantes, status da assinatura
da Creative Cloud etc.
(2) Taxas de Processamento de Pagamentos da Stripe. A Stripe receberá taxas de processamento de
pagamentos relativas a cada transação de pagamento de Assinatura do Criador, conforme descrito no
seu contrato de conta conectada da Stripe. A Stripe poderá alterar taxas de processamento de
pagamentos periodicamente, sem aviso prévio.
(E) Impostos. Você concorda em se responsabilizar por todos e quaisquer impostos, encargos, tarifas, tributos e
retenções federais, estaduais, locais e estrangeiros pertinentes, além de taxações semelhantes (incluindo,
entre outros, impostos sobre vendas, uso e valor agregado) relacionados à sua Assinatura do Criador. É sua
responsabilidade determinar, se houver, quais impostos se aplicam aos pagamentos recebidos de
Assinantes relativos à sua Assinatura do Criador, e é somente sua responsabilidade avaliar, recolher, relatar
ou enviar, se houver, o imposto correto para a autoridade fiscal apropriada. Em nenhuma circunstância,
somos responsáveis por calcular, recolher ou enviar esses impostos.
(1) Formulários e Notificações. Se a Stripe tiver a obrigação de fornecer a você determinadas notificações
ou formulários relacionados a impostos (por exemplo, notificações de impostos) em conexão com
quaisquer pagamentos relacionados à sua Assinatura do Criador, você nos autoriza a receber essas
notificações e formulários em seu nome e renuncia a qualquer obrigação da Stripe de fornecer
diretamente a você essas notificações e formulários. De modo geral, você precisa fazer login na sua
conta da Stripe para acessar as notificações ou os formulários.
(F) Rescisão e Suspensão. Reservamo-nos o direito de suspender ou rescindir sua Assinatura do Criador a
qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade, independentemente do motivo e a nosso
exclusivo critério, inclusive (1) se você violar os Termos; (2) se você desvincular a sua conta da Stripe do
Behance, não mantiver sua conta vinculada da Stripe em situação regular ou se a sua conta da Stripe for
rescindida; ou (3) se nosso contrato com o processador de pagamento expirar ou for rescindido.
6.3. Se Você for um Assinante, os Termos a seguir serão aplicáveis a Você.
(A) Transação Direta com o Criador. Você concorda e entende que, ao obter uma Assinatura do Criador, você
celebra um relacionamento jurídico direto e distinto com esse Criador, não conosco. Ao obter uma
Assinatura do Criador, você deve fazê-lo apenas porque deseja apoiar o Criador; não há garantias de que
você receba benefícios adicionais como parte da Assinatura do Criador (como interação pessoal com o
Criador ou acesso a conteúdo especial). Todos os pagamentos ao Criador são realizados por sua conta e
risco.
(B) Pagamentos Recorrentes. Todas as Assinaturas do Criador são assinaturas de pagamento recorrente. Ao
obter uma Assinatura do Criador paga, você concorda que a Stripe cobrará de seu cartão de crédito o valor
correspondente no momento da assinatura e posteriormente, de forma recorrente, até que a inscrição na
Assinatura do Criador pertinente seja cancelada ou rescindida. Poderemos oferecer recursos para você
gerenciar suas Assinaturas do Criador ativas, mas não garantimos que qualquer ação executada por você
(por exemplo, cancelamento de sua Assinatura do Criador) seja implementada imediatamente e não nos
responsabilizamos por atrasos.
(C) O Conteúdo Especial Destina-se Apenas a Uso Pessoal. Se, como parte de seu registro em uma Assinatura
do Criador, você tiver acesso a qualquer conteúdo especial ou de acesso limitado, você concorda em usar
esse conteúdo apenas para uso pessoal e não comercial e impedir a publicação ou o compartilhamento
dele, a menos que você receba uma permissão expressa e por escrito do Criador para fazê-lo. É vedado
publicar ou compartilhar conteúdo especial ou de acesso limitado para permitir que outros o acessem sem
obter uma Assinatura do Criador.
7. API do Behance. Se disponibilizarmos a API do Behance para você como parte dos Serviços, nós
concederemos a você uma licença pessoal, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar a API do

Behance exclusivamente para fins não comerciais de uma forma permitida nos Termos (a menos que tenhamos
dado a você permissão específica por escrito afirmando o contrário) e sujeita às seguintes restrições:
7.1. Você deve cumprir todas as exigências ou restrições impostas pelos proprietários do conteúdo para o uso
do conteúdo ou do projeto deles disponível por meio dos Serviços. Você deve remover qualquer conteúdo ou
projeto de seu aplicativo no prazo de 24 horas a partir da solicitação do proprietário do conteúdo;
7.2. Você deve ter sua própria política de privacidade para seu aplicativo descrevendo suas práticas de coleta e
privacidade de dados;
7.3. Você não pode usar a API do Behance em nenhum aplicativo que replica ou tenta substituir a experiência
do usuário essencial dos Serviços;
7.4. Você não pode dissimular ou ocultar sua identidade ou a identidade de seu aplicativo;
7.5. Você não pode copiar, modificar, distribuir, vender ou alugar qualquer parte da API do Behance, nem pode
fazer engenharia reversa ou descompilar a API do Behance salvo se houver leis que proíbem essas restrições e se
você tiver feito anteriormente um pedido por escrito para nós;
7.6. Você não pode salvar ou armazenar em cache qualquer conteúdo ou material do Behance com exceção do
que for necessário para operar o serviço (isso se restringe a no máximo 30 dias);
7.7. Você não pode usar a API do Behance em nenhum aplicativo relacionado a spyware, adware ou outros
programas ou códigos maliciosos;
7.8. Você não pode usar a API do Behance de qualquer forma que viole qualquer lei ou regulamento ou infrinja
quaisquer direitos de terceiros, incluindo o direito de privacidade ou direitos de publicidade;
7.9. Você não pode usar a API do Behance de uma maneira que tenha impacto adverso sobre a estabilidade dos
Serviços ou de outros aplicativos utilizando a API do Behance; e
7.10. A licença da API do Behance será automaticamente rescindida se você violar os Termos ou se o Behance
encerrar a licença a qualquer momento mediante aviso prévio.
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