
Atenção Referente às Operações em Derivativos de Balcão 
- A presente operação, pelo fato de ser uma operação em derivativos de balcão 

suscetível à proibição de angariação não-solicitada na Lei de Investimentos em 
Produtos Financeiros, é uma operação proibida de angariar através de telefone ou 
visita sem solicitação prévia do cliente.¹ 

*Caso a angariação referente a esta operação tenha sido através de telefone ou visita, 
por favor, verificar novamente se esta foi solicitada pelo cliente. 
- A presente operação, devido ao fato da possibilidade de realizar operações de valores 

maiores que o depósito de garantia, dependendo da situação, tem a possibilidade de 
gerar um grande prejuízo. E, existem casos em que esse prejuízo supera o valor do 
depósito de garantia custodiado. Mesmo nos casos em que a angariação iniciou-se 
pela própria solicitação de angariação ou vinda ao balcão de atendimento pelo 
cliente, solicitamos que realizem as operações uma vez que tenham compreendido 
suficientemente o conteúdo e afins da presente operação. 

- Em relação a reclamações, consultas/verificações, entre outros, referentes ao 
conteúdo de operações, por favor entrar em contato com a empresa de operação. E, 
sobre problemas e outros referentes a operações, pode-se utilizar também a 
estrutura de solução de conflitos/resolução de reclamações do Instituto ADR² abaixo. 

 
Organização Sem Fins Lucrativos Centro de Consultas, Mediação Sobre Valores 

Mobiliários/Investimentos Financeiros 
Telefone 0120-64-5005 (Free Dial) 

 
¹ Porém, nos casos abaixo, não é aplicável 
 - Caso o cliente tenha sido classificado como investidor qualificado em relação a 
operação em questão 
 - Caso seja cliente que realizou 2 ou mais operações durante um ano antes do 
dia da angariação e no dia da angariação tenha saldo não liquidado 
 - Caso seja cliente pessoa jurídica que realiza serviços relacionados com 
comércio exterior ou negócios relacionados ao câmbio exterior e que tenha como 
objetivo amortizar as possibilidades de prejuízo oriundos da oscilação cambial 
referente aos títulos e patrimônios possuídos pelo cliente 
² ADR é o sistema de solução de conflitos extra tribunais, que utiliza procedimentos 
para tentar solucionar através da participação de terceiros imparciais em favor da 
parte do conflito que tenta solucionar o conflito civil sem recorrer a trâmites 
judiciais. 


