
Política de Angariação para Investimentos em Produtos Financeiros, entre outros 

 
Nesta empresa, para angariar cliente para o Investimento em Produtos Financeiros, entre outros, o 
mais importante é obter a confiança do mesmo, e esse processo deve ser feito seguindo-se a 
política abaixo, de acordo com a Lei de Investimentos em Produtos Financeiros, Lei de 
Investimentos em Futuros de Commodities, leis pertinentes à venda, etc., de Produtos Financeiros, 
e outras leis e regulamentos relacionados. 

  

1…A menos que o cliente solicite a angariação, em relação às operações, os funcionários da 

empresa não realizam visitas a domicílio nem telefonam para efetuar abordagens. 

2…Efetuamos angariações levando em consideração o conhecimento do Produto Financeiro, a 

experiência e as condições do patrimônio do cliente, além de seu propósito de firmar contrato.  

3…Não efetuamos abordagens para angariar clientes em horário inconveniente, nem fazemos 

propostas insistentes.  

4…Trabalhamos para que o cliente entenda corretamente os itens importantes da “Lei referente 

à venda, etc., de Produtos Financeiros”. E para que o cliente possa por si próprio tomar uma 

decisão de investimento adequada, trabalhamos para explicar corretamente e suficientemente 

sobre o conteúdo do produto, riscos, etc. 

5…A nossa postura básica é efetuar o contrato com o cliente após este compreender 

suficientemente o conteúdo do Guia de Investimentos, assim como o teor das Cláusulas 

Contratuais e as estipulações dos Termos do Acordo. 

6…Trabalhamos para oferecer ao cliente informações corretas para que o cliente possa, por sua 

própria decisão e responsabilidade, realizar suas operações, e ainda para não levar o cliente a um 

entendimento errôneo. 

7…Tendo em vista poder corresponder à confiança e a expectativa dos clientes, os funcionários 

desta empresa sempre se esforçarão de forma a adquirir mais conhecimento e conseguir a 

aprimoração pessoal. E ainda, para uma angariação adequada, trabalhamos no reforço da estrutura 

da administração interna.  

8…Caso seja avaliado que há problema de adequabilidade na etapa da angariação do cliente, esta 

será imediatamente interrompida. 

9…Trabalhamos para atender às consultas dos clientes com rapidez e adequadamente. Caso o 

cliente tiver alguma opinião ou solicitação, pedimos que entre em contato com a Central de 

Atendimento ao Cliente da nossa empresa (TEL: 0120-894-909).  
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Adequabilidade do Cliente para Investimentos em Produtos Financeiros, entre outros  

 
O regulamento de controle interno para clientes passíveis a angariação desta empresa estipula o 
seguinte: 

 
<Passível de angariação> 
Considerando suficientemente a adequabilidade do cliente, as pessoas que se enquadram nos 
itens abaixo não serão alvos de abordagem em hipótese alguma. 

(1)…Menores de idade  



(2)…Maior de idade completamente ou parcialmente incapaz, pessoa com distúrbio, pessoa que 

recebe indenizações e pessoa beneficiária da lei de auxílio-subsistência  

(3)…Pessoa que vive exclusivamente e dependente de renda da aposentadoria, pensão, renda 

recebida na ocasião da retirada do emprego, seguro social, etc., e não conta com valores (dinheiro) 

excedentes à disposição  

(4)…Pessoa com a qual não é possível se entrar em contato habitualmente como, por exemplo, 

aquela internada por longo tempo, ou pessoa, cujas despesas de tratamento médico em casa 

encerram uma parte fixa da renda como, por exemplo, pessoa convalescente em casa 

(5)…Estrangeiro que vive ilegalmente no Japão 

(6)…Outras pessoas, em que é reconhecida a falta de adequabilidade à realização de 

Investimentos em Produtos Financeiros, entre outros nesta empresa. 
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