
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E USO DE DADOS DO TERRAS CRÉDITO RURAL 

1.APRESENTAÇÃO  

O Terras Crédito Rural (TCR) consiste em um serviço oferecido pela Terras App Solutions (Terras) por                

meio de uma sistema digital, acessível pela web e aplicativo móvel. Este serviço tem como objetivo                

fornecer um ambiente para apresentação e análise socioambiental de propostas de crédito rural para              

Instituições Financeiras. 

O TCR cruza diferentes Instituições financeiras de dados oficiais e produz um relatório de conformidade               

de acordo com a legislação do crédito rural no Brasil. A apresentação e avaliação das propostas são                 

feitas de forma transparente, ágil e simplificada, gerando maior segurança no processo de análise de               

proposta de crédito rural. 

O usuário do sistema TCR precisa fornecer informações cadastrais e geoespaciais. As informações serão              

solicitadas de acordo com a finalidade e atividade escolhida para solicitação do crédito rural. 

O TCR é um sistema facilitador e intermediador, e por tanto, não está vinculado aos critérios das                 

Instituições Financeiras de aceitação ou negativa ao crédito pretendido. No sistema, é realizada uma              

análise socioambiental de propostas de crédito rural com dados internos e públicos e, caso aprovada a                

análise, é feito remessa desse pedido à instituição Financeira, que é a titular pela análise final. 

Esse termo operacionaliza as regras para obtenção de crédito rural definidas pela Instituição Financeira.  

1.2. SERVIÇOS 

Esta Política de Privacidade se aplica ao Terras Crédito Rural (TCR) em todos os seus sistemas,                

plataformas e/ou aplicativos em seus pleno exercício e direto de uso. 

1.3. CONCEITOS  

Nesta Política estarão presentes os seguintes conceitos :  

● "contrato" significa este Termo de Uso; 

● "site" refere-se ao site da TERRAS APP SOLUTIONS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA             

(https://terras.agr.br); 

● "serviço" refere-se aos serviços que prestamos através do sistema Terras Crédito Rural nosso             

site ou do App desenvolvido pela Terras. A sistema Terras Crédito Rural pode ser acessado por meio dos                  

seguintes endereços eletrônicos: www.terras.agr.br, "Terras", "nos", "nós" e "nosso", refere-se à           

empresa TERRAS APP SOLUTIONS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, nosso site, nossos aplicativos ou              

nosso serviços dependendo do contexto do uso, sendo este o de avaliação socioambiental de propostas               

de crédito rural; 



● “Usuário” refere-se a você, a pessoa física ou jurídica que está aceitando no presente acordo               

com a TERRAS APP SOLUTIONS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. A pessoa física ou jurídica que se                 

submete a este termo, bem como é o responsável pelo cadastro, através de email e CPF, ao finalizar seu                   

cadastro na plataforma e dar ciência em Nossa Política de dados e privacidade, este será considerado                

usuário. Os usuários possuem obrigações e declarações descritas por meio deste termo a diante.  

● “Proponente” refere-se a pessoa física ou jurídica titular da proposta seja em nome próprio ou               

em nome de terceiro. 

● “Responsável Técnico” refere-se a pessoa física ou jurídica responsável tecnicamente pelas           

solicitações em nome de terceiros.  

● “Visitantes” são os que sem estar cadastrados, sendo vinculados ou não a empresa             

contratante. Todos os visitantes aparecerão no histórico de dados como números de telefone/IP.              

(excluir) 

● “Instituição Financeira” refere-se a instituição financeira responsável pela análise de crédito. O            

Terras Crédito Rural possui relação contratual para intermediação das propostas de análise de crédito,              

ficando a cargo do usuário a seleção da instituição financeira a qual pretende submeter a análise de                 

crédito. Através da instituição financeira é possível que analistas e gestores de crédito, nomeados por               

essa, tenham acesso a todos os pedidos de crédito presentes na Terras Crédito Rural. 

● “Equipes Terras” referem-se a colaboradores da empresa Terras que podem agir como            

suporte.  

● “LGPD” refere-se a lei nº 13.709/2018. 

● “TCR” Terras Crédito Rural , sistema utilizado para elaboração e análise de riscos             

socioambientais de propostas de  do crédito rural  

2.ALTERAÇÕES 

A Terras App Solutions pode modificar esta Política de Privacidade a qualquer momento. Em caso de                

alterações substanciais, você receberá um aviso, por meio dos nossos Serviços ou por outros meios,               

para que possa avaliar as alterações antes de elas entrarem em vigor. No caso de objeções a alguma                  

alteração, você deverá encerrar a sua conta e não utilizar o sistema TCR, resguardados os que estiver                 

estabelecido em nossos Termos de uso.  

Você concorda que após atualizações nessa Política de Privacidade e emissão de avisos aos usuários,               

significa que a coleta, uso e compartilhamento dos seus dados pessoais ocorrerão de acordo com a                

Política de Privacidade atualizada. 

3.DADOS QUE COLETAMOS 



DADOS QUE VOCÊ NOS FORNECE 

CADASTRO 

Para criar uma conta, você fornece dados que incluem seu nome, endereço de e-mail e/ou número do                 

dispositivo móvel, cpf e uma senha.  

O TCR em consonância com a LGPD esclarece que para o uso da plataforma utiliza o rol de dados, rol                    

exemplificativo: RG, CPF, endereço, data de nascimento, localização, endereço IP e cookies entre outros              

dados identificáveis.  

E trata esses dados para fins de análise e concessão do crédito rural, inclui-se no tratamento dos dados                  

supracitados também: recepção; classificação; utilização; acesso; reprodução; transmissão; distribuição;         

processamento; arquivamento; armazenamento; eliminação; avaliação ou controle da informação;         

modificação; comunicação e transferência. 

Levando em consideração que :  

As coletas de dados se dão pelas formas colocadas no item 4 e subitens do nosso Termo de Uso , e todos                      

os dados requeridos são obrigatórios por requisitos das instituições financeiras, bem como de             

legislações brasileiras e/ou internacionais.  

Os dados coletados no item 4 e subitens do nosso Termo de Uso são armazenados e arquivados em                  

Instituições Financeiras de dados próprios da Terras, tanto nacionais, quanto internacionais.  

Os dados coletados no item 4 e subitens neste Termo de Uso são armazenados para fins da análise de                   

crédito, para análise de projetos, para estudos temáticos, para estudos internos da Terras e por força da                 

Resolução nº 4.658/18 BACEN.  

Os dados coletados pelo item 4 e subitens neste termo de Uso, podem ser visualizados por toda a                  

equipe técnica da Terras para fins de orientação de uso e atendimento ao usuário, bem como para                 

correção de bug e por Instituições financeiras para fins da própria análise de crédito submetida. 

d.1) a partir da fase designada 4.4 em nosso Termo de Uso poderá os tratamentos de dados serem                  

submetidos a novas políticas de privacidade e utilização a depender das necessidades da instituição.              

Ficando a responsabilidade da instituição Financeira e que se regerá por contrato entre a Terras e a                 

Instituição Financeira.  

e)   A eliminação dos dados coletados podem ser a qualquer momento solicitado pelo titular dos dados.  

e.2) a eliminação só poderá acontecer nos termos do item (e) quando os dados não passarem a                 

instituições financeiras. Sempre que solicitada a eliminação dos dados, considera-se-ar cancelado o            

pedido de crédito automaticamente.  



e.3) Por força da Resolução nº 4.658/18 Banco Central do Brasil (BCB), fica a Terras obrigada a                 

resguardar todas as propostas de crédito rural que tenham sido submetidos a instituições Financeiras              

para análise de riscos socioambientais de crédito rural, que tenham sido aceita ou negativada, pelo               

prazo de 5 anos. 

f) Não sendo solicitada eliminação, os dados armazenados e/ou arquivados se manterão no banco de               

dados da Terras por:  

f.1 ) 1 (um) ano sempre que a proposta não for submetida a instituição Financeira ou não passar pela                   

análise prévia do sistema BusCAR.  

f.2) 5 (anos) quando submetido a instituição Financeira por força da Resolução nº 4.658/18 Banco               

Central do Brasil (BCB). 

O usuário concorda que somente fornecerá dados e informações que não violem a lei ou os direitos de                  

terceiros, sendo munido sempre que em nome de terceiro ou declarando dados de terceiro, que o fará                 

com o consentimento comprovados dos titulares dos dados.  

4. COOKIES, WEB BEACONS E OUTRAS TECNOLOGIAS SEMELHANTES. 

Nós usamos cookies e tecnologias semelhantes (por exemplo, web beacons, pixels, tags de anúncios e               

identificadores de dispositivos) para reconhecer você e/ou seu(s) dispositivo(s) em diferentes Serviços e             

dispositivos ou fora deles. Nós também permitimos que alguns terceiros usem os cookies. Você poderá               

controlar os cookies por meio das configurações de seu navegador e outras ferramentas. Você pode               

também desabilitar nosso uso de cookies e de tecnologias semelhantes que acompanham o seu              

comportamento em sites para fins de publicidade de terceiros.  

5.DISPOSITIVO E LOCALIDADE. 

Quando você visita ou deixa os nossos Serviços (incluindo nossos plugins, cookies ou tecnologias              

semelhantes em sites de terceiros), recebemos a URL do site de onde você veio e a do que visitará em                    

seguida. Também obtemos informações sobre seu endereço IP, servidor proxy, sistema operacional,            

navegador e complementos, recursos e identificador de dispositivo e provedor de Internet ou operadora              

de celular. Ao usar nossos Serviços a partir de um dispositivo móvel, ele enviará para nós informações                 

sobre sua localidade com base nas configurações do aparelho. Pediremos que você habilite esse recurso               

antes de utilizarmos o GPS ou outras ferramentas para identificar precisamente a sua localidade. 

6.OUTROS. 

Os nossos Serviços são dinâmicos e normalmente apresentam novos recursos que talvez exijam a coleta               

de novas informações. Se coletarmos dados pessoais substancialmente diferentes ou alterarmos de            

forma significativa como usamos seus dados, enviaremos uma notificação para você e talvez             

modificaremos esta Política de Privacidade. 



7. COMO USAMOS SEUS DADOS 

Os dados adicionados ao sistema e já previamente listados são utilizados para :  

a) Análise de risco socioambientais de propostas de crédito rural na modalidade e finalidade             

escolhida pelo usuário, a concessão ou não do crédito não depende em nada da TCR. Ao                

encaminhar os dados pessoais à Terras, o Usuário será tratado como tendo dado sua permissão               

para o processamento e armazenamento de seus dados pessoais, conforme estabelecido nesta            

Política. A Terras somente utilizará informações pessoais legitimamente e para os fins que lhe              

forem indicados na ocasião do seu fornecimento. 

b) O Usuário é o responsável pela veracidade dos dados fornecidos ao sistema TCR, bem como se                

compromete com a autorização expressa para uso de dados de terceiro.  

c) A Terras pode recolher, gravar e utilizar em conexão com outros sites e parceiros as               

informações pessoais do Usuário, incluindo, mas não se limitando a: nome, foto, endereços,             

localização, trajeto, número de telefone, interesses, atividades, sexo e idade. Esses dados            

podem ser utilizados pela Terras e por empresas parceiras cujos serviços sejam essenciais para              

garantir o funcionamento do aplicativo, desde que garantida sua privacidade e a segurança. 

d) A Terras se resguarda no direito de gravar seu IP, tipo de navegador, aparelho e operadora de                 

celular, posição geográfica e outros dados relativos ao uso de seus sistemas. 

e) A Terras não divulga publicamente nem a terceiros não autorizados suas informações de modo              

que possam identificá-lo, mas pode fazê-lo de forma agregada ou anônima, no intuito de              

realizar análises, estudos e melhorias no sistema. 

f) O Usuário entende e aceita que a Terras compartilhará suas informações com as autoridades              

administrativas e judiciais competentes, sempre que a lei ou ordem judicial exigir. 

g) A Terras poderá se utilizar e permitir que parceiros comerciais utilizem os dados de email e                

número de telefone do Usuário para fins de campanhas promocionais ou de marketing, de              

modo a oferecer produtos ou vantagens, ou fazer comunicados diversos ao usuário. 

h) A Terras está fortemente comprometida em manter a sua privacidade quando estiver visitando             

o nosso site ou utilizando nosso Aplicativo. Algumas das informações mantidas no nosso             

servidor são informações que o Usuário se prontifica a fornecer através de formulários,             

enquanto que outras são obtidas automaticamente. A menos que o próprio Usuário se             

prontifique a apresentar dados pessoais, a Terras nunca coletará ativamente informações com            

base nas quais Usuários individuais possam ser identificados. 

i) A Terras poderá hospedar os dados em servidores localizados fora do território brasileiro,             

desde que garantidos padrões de segurança e privacidade compatíveis com as melhores            

práticas do mercado. 

j) O servidor da Terras coleta automaticamente informações que incluem o nome de domínio de              

seu provedor de acesso à internet, o endereço do protocolo de internet (IP) utilizado para               

conectar o computador do Usuário à internet, o código IMEI do celular, o tipo e versão do                 



browser do Usuário, o sistema operacional e plataforma, o tempo médio gasto no Aplicativo, as               

páginas visitadas, as informações procuradas, os horários de acesso e outras estatísticas            

comercialmente relevantes. A Terras emprega todas essas informações para mensurar o uso de             

seus sites, bem como para administrá-los e aperfeiçoá-los. 

k) Algumas das páginas da Terras também podem depositar certas parcelas de informações,            

chamadas “cookies”, no computador do Usuário. De modo geral, um “cookie” cede um número              

único ao Usuário, número este que não tem nenhum significado fora do site cedente. Essa               

tecnologia não coleta informações identificadoras de um Usuário individual, apresentando tais           

informações apenas de forma global. Essa tecnologia e as informações oferecidas através dela             

têm por objetivo aperfeiçoar a navegação no Aplicativo da Terras. A maioria dos navegadores              

de internet permite ao Usuário rejeitar ou aceitar a característica “cookie”. Entretanto, é             

importante notar que os cookies são necessários para lhe oferecer certas características (por             

exemplo, entrega customizada de informações) disponíveis no site da Terras. Para mais            

informações sobre os cookies, acesse     

https://www.microsoft.com/pt-br/security/resources/cookie-whatis.aspx. 

l) A Terras não divulgará, venderá ou alugará essas informações de identificação pessoal a             

qualquer outra organização ou entidade, ou as permutará com elas, sem antes ter comunicado              

o Usuário e este ter dado seu consentimento expresso nesse sentido, ou conforme exigido por               

lei ou por força de ordem judicial. A Terras não será responsabilizada pelas práticas de               

privacidade ou pelo conteúdo desses outros sites, bem como por falhas na segurança de dados               

ou ilegalidades cometidas por terceiros, sejam eles parceiros comerciais ou não. 

7. SUPORTE AO CLIENTE 

Usamos os dados (que podem incluir suas mensagens) para investigar, responder e resolver             

reclamações e problemas relacionados ao Serviço (por exemplo, bugs). 

8. INFORMAÇÕES AGREGADAS. 

Utilizamos os seus dados para produzir e compartilhar informações agregadas que não identificam você.              

Podemos usar seus dados, para gerar estatísticas sobre nossos usuários, suas profissões ou setores, para               

calcular impressões de anúncios exibidos ou clicados ou para publicar dados demográficos de visitantes              

para um Serviço ou estatísticas demográficas sobre a força de trabalho. 

9. SEGURANÇA E INVESTIGAÇÕES. 

Usamos seus dados (inclusive suas mensagens) que consideramos necessários para fins de segurança ou              

para investigar possíveis fraudes ou outras violações ao nosso Termo de uso ou a esta Política de                 

Privacidade e/ou tentativas de prejudicar os Usuários.  

10. RETENÇÃO DE DADOS 

https://www.microsoft.com/pt-br/security/resources/cookie-whatis.aspx


Reteremos seus dados pessoais enquanto a sua conta estiver ativa ou conforme seja necessário para               

fornecer nossos Serviços. Isso inclui os dados que você ou outras pessoas fornecerem a nós e os dados                  

gerados ou inferidos a partir da sua utilização dos nossos Serviços. Nós reteremos as suas informações                

pessoais e manteremos o seu perfil ativo até que opte por encerrar a sua conta. Em alguns casos,                  

optaremos por reter determinadas informações de forma agregada ou que não identifiquem você             

pessoalmente. 

10.1.DIREITOS PARA ACESSAR E CONTROLAR SEUS DADOS PESSOAIS. 

Nós oferecemos a você diversas opções de como seus dados são coletados, usados e compartilhados,               

desde a exclusão ou correção dos dados incluídos no perfil, o controle da visibilidade das publicações                

até as opções para desabilitar publicidade e controlar comunicações.  

Para dados pessoais que temos sobre você: 

• Excluir dados: você pode solicitar para excluir ou apagar alguns dos seus dados pessoais  

• Alterar ou corrigir dados: você pode editar alguns dos seus dados pessoais na sua conta. Você                

também pode solicitar atualizações, alterações ou correções de seus dados em determinados casos,             

principalmente se eles estiverem incorretos. 

• Objeções, limites ou restrições, uso de dados: você pode solicitar a interrupção do uso de todos                

ou alguns de seus dados pessoais, ou limitar a nossa utilização dos mesmos. 

• Direito de acessar ou levar seus dados: Você pode solicitar uma cópia dos seus dados pessoais e                 

dos dados que você forneceu em um formato legível por máquina. 

 

11.ENCERRAMENTO DA CONTA. 

Nós reteremos seus dados pessoais mesmo após o encerramento de sua conta, caso seja razoavelmente               

necessário para o cumprimento de nossas obrigações legais (inclusive solicitações de aplicação de lei),              

para satisfazer exigências regulatórias, resolver disputas, manter a segurança, evitar fraudes e abuso, do              

modo disposto em nosso Termo de Uso . Nós reteremos suas informações que não lhe identificam                

pessoalmente após o encerramento da sua conta. 

12. SEGURANÇA. 

Nós implementamos medidas de segurança desenvolvidas para proteger seus dados. Monitoramos os            

nossos sistemas regularmente para verificar vulnerabilidades e ataques. No entanto, não podemos            

garantir a segurança das informações que você nos envia. Não há garantias de que as informações não                 

poderão ser acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas por violação de qualquer uma de nossas              

proteções físicas, técnicas ou administrativas.  

13. TRANSFERÊNCIA DE DADOS ENTRE FRONTEIRAS 



Processamos dentro e fora do Brasil e contamos com mecanismos legislativos para transferir dados              

entre fronteiras. Países onde processamos dados podem ter outras leis que talvez sejam menos              

protetivas do que as leis do seu próprio país. 

Última Atualização: 07 de agosto de 2020 


