
TERMOS DE USO

Seja bem-vindo aos Termos de Uso do site.

Aqui explicamos as regras de navegação, bem como os termos e condições 
aplicáveis aos serviços oferecidos, que devem ser seguidos pelo Usuário, 
enquanto estiver utilizando o site da Moeda do Bem.

A Moeda do Bem é uma startup social com o 
propósito de movimentar uma economia baseada 
em fazer o bem, gerando valor para todos os 
envolvidos, com transparência em todo o processo. 
 

QUEM
SOMOS?

Nosso serviço é selecionar, arrecadar investimentos 
e acompanhar projetos sociais de credibilidade, com 
o propósito de movimentar uma economia baseada 
em fazer o bem.

O QUE
FAZEMOS?

100% da sua doação é destinada aos projetos, 
descontadas as taxas do intermediador de meios de 
pagamento. Quando você faz a doação, a 
contribuição financeira é direcionada diretamente à 
instituição responsável pelo projeto social escolhido.  

VOCÊ
SABIA?

Para participar da Moeda do Bem você pode:

Ser um Doador do bem: 

Você pode escolher na aba de “Projetos” quais 
projetos sociais o agradam para contribuir 
financeiramente. Neste caso, ao clicar, no site, na 
opção “Quero doar!”, você será direcionado ao site do 
intermediador de pagamento (OkPago) e lá você 
pode completar sua doação. Concluída a doação, 
você receberá um comprovante por e-mail. 

Ser um Negócio do bem:

O seu Negócio pode oferecer um benefício a quem é 
doador dos nossos projetos. Nessa opção, você 
escolherá um ou mais projetos da Moeda do Bem, 
alinhado(s) com os valores que acredita e concederá 
benefícios/descontos/etc ao ”Doador do Bem” que 
comprovar ter contribuído para aquele projeto. Para 
firmar essa parceria, você preencherá um formulário 
no qual especifique com que serviços ou produtos 
deseja contribuir. A Moeda do Bem vai analisar a sua 
proposta e, se aceita, encaminhará contrato para 
adesão à parceria. 

Apoiar a Moeda do Bem:

Você pode ajudar a Moeda do Bem a ser um negócio 
sustentável, contribuindo financeiramente conosco 
para que possamos ampliar nosso impacto social. 
Apoiando a Moeda do Bem, os valores doados serão 
destinados às nossas atividades. Funciona como a 
doação: você clica em nosso site na opção “Apoie a 
Moeda” e você será direcionado ao site do 
intermediador de pagamento (OkPago) e lá você 
pode completar sua doação. Concluída a doação, 
você receberá um comprovante por e-mail. 

Os requisitos para doar ou ser parceiro da Moeda do 
Bem são:

Ser pessoa física ou jurídica;
Ser maior de 18 anos;
Acreditar em nossas causas e projetos.

Se quiser ser um Negócio do Bem, é preciso oferecer 
em nosso site os benefícios/descontos que deseja 
contribuir. 

COMO
FUNCIONA?

QUEM
PODE

DOAR?

Você é exclusivamente responsável pelo uso do 
nosso site e deverá respeitar as regras destes Termos 
de Uso, bem como a legislação aplicável.

Você também se responsabiliza por todas 
obrigações, inclusive tributárias, decorrente de suas 
doações. 

Se for um Negócio do Bem, suas demais 
responsabilidades serão descritas em um contrato a 
ser encaminhado por nós. 

OBRIGAÇÕES
DO USUÁRIO

Se você for um doador ou apoiador, não 
divulgaremos em nosso Site ou em nossas mídias 
sociais a sua doação ou apoio. Mas se você fizer um 
depoimento voluntário sobre a sua participação, 
podemos divulgar o teor do depoimento, junto com 
as suas iniciais. Caso não queira, basta nos enviar um 
e-mail pedindo a exclusão. 

Se você for um Negócio do Bem divulgaremos 
informações sobre  a nossa parceria e sobre o seu 
negócio (logo) em nosso Site e em nossas redes 
sociais. 

DIVULGAÇÃO
DE DOAÇÕES E

PARCERIAS

Não solicitamos informações para navegação no site. 
Os dados coletados são somente aqueles fornecidos 
por doadores e negócios que queiram fazer parte da 
Moeda do Bem. Para mais informações sobre os 
dados que coletamos, leia nossa Política de 
Privacidade. 

COLETA DE
DADOS PARA 

ACESSO AO
SITE

Ao doar ou apoiar a Moeda do Bem o Usuário é 
redirecionado para a página do site “OkPago” (nossa 
parceira que processa os pagamentos por meio de 
sua plataforma - www.okpago.com.br), o qual presta 
serviço de intermediador de meios de pagamento, o 
que significa que não indicamos, verificamos, 
garantimos ou que tenhamos qualquer ligação com 
os proprietários desse site ou aplicativo. 

Ao navegar em nosso site você poderá encontrar 
links de direcionamento para os nossos demais 
parceiros. Neste caso, você será redirecionado ao site 
deles. 

Para conhecer melhor os Projetos Sociais os quais 
você pretende ajudar, é possível acessar através do 
nosso site links que direcionam ao site deles e às suas 
redes sociais. 

Por isso, fique atento e só acesse quando tiver 
certeza de seu interesse. E, se vier a acessar, 
recomendamos que leia seus respectivos Termos de 
Uso e sua Política de Privacidade.

INDICAMOS
OUTROS
SITES?

Se você fizer o cadastro em nosso site, seja para ser 
um doador ou apoiador, nós lhe enviaremos e-mails 
de marketing informando sobre os benefícios que 
tens direito, através de um Negócio do Bem. Também 
lhe encaminharemos e-mails sobre os nossos 
Projetos Sociais. 

Você pode optar por receber ou não comunicados de 
marketing da Moeda do Bem. Você pode a qualquer 
momento enviar um email para contato@moeda-
dobem.com e solicitar para ser removido de nossas 
listas de anúncios e marketing (catálogos, telefone e 
e-mail).

ENTRAREMOS
EM CONTATO?

O  Foro que deverá ser procurado para resolver 
qualquer conflito sobre o site ou nossos serviços será 
o Foro Central da cidade de Porto Alegre.

QUAL FORO
ELEGEMOS?

A Moeda do Bem se reserva o direito de alterar estes 
Termos de Uso a qualquer momento, podendo 
disponibilizar novas versões do documento em nosso 
site e entrará em vigor assim que postado no site. 

Estes Termos de Uso apresentam as condições gerais, oferecidas pela Moeda do 
Bem Captação de Recursos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o número 36.838.252/0001-31, endereço Rua Doutor Arnaldo da Silva 
Ferreira, nº 465/101, Porto Alegre/RS, CEP 91.760-240, para uso do site e exercício de 
sua atividade. 

Então você pode utilizar 
nosso site e entrar em 

contato conosco à vontade.

Sentimos muito! 
Recomendamos que você 

pare imediatamente de 
acessar o nosso site.

ALTERAÇÃO
NOS TERMOS

DE USO

LEU ATÉ AQUI
E CONCORDOU
COM NOSSOS

TERMOS DE USO?

LEU ATÉ AQUI
E NÃO CONCORDOU

COM NOSSOS
TERMOS DE USO?


