
 

Tabela comparativa do antigo e novo Guia de Investimentos Partners FX 

 

Antigo Novo 

Texto dentro do quadro 

5.Local do depósito e método de administração 

segregada 

Os recursos recebidos dos clientes são 

fiduciariamente depositados em contas de 

crédito do SG Private Banking (em japonês, SG 

Shintaku Ginko) e ficam completamente 

separados dos ativos desta empresa. Durante o 

período até ser depositado nesta conta de 

crédito, os recursos são administrados 

separadamente dos ativos desta empresa, em 

contas de depósito claramente segregadas por 

titulares, como depósito de garantia, etc., nos 

bancos Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Bank 

Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 

eBank ou Japan Net Bank (bancos de depósito 

temporário). 

Texto dentro do quadro  

5.Local do depósito e método de administração 

segregada 

Os recursos em espécie recebidos dos clientes 

são fiduciariamente depositados em contas de 

crédito do SG Private Banking (em japonês, SG 

Shintaku Ginko) e ficam completamente 

separados dos ativos desta empresa. Durante o 

período até ser depositado nesta conta de 

crédito, os recursos são administrados 

separadamente dos ativos desta empresa, em 

contas de depósito claramente segregadas por 

titulares, como depósito de garantia, etc., nos 

bancos de depósito temporário (Mizuho Bank, 

Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Bank of 

Tokyo-Mitsubishi UFJ, eBank, Japan Net Bank, 

SBI Sumishin Net Bank e Japan Post Bank). E 

os Valores Mobiliários Substitutos serão 

administrados separamente dos ativos da 

empresa no sistema de compensação e guarda 

mobiliária. 

ⅠEstrutura da Empresa 

＜Capital Financeiro＞ 

1.724.000.000 ienes (em 30 de junho de 2007) 

 

 

＜Associação Inscrita＞ 

Corporação Jurídica: Associação de Futuros 

Financeiros do Japão (Associado Número 1540)

(Não há empresa reconhecida como associação 

de proteção ao investidor) 

 

 

＜Atividades da Empresa＞ 

Esta empresa é uma empresa de investimentos 

em produtos financeiros que recebeu o registro 

do artigo 29º da Lei de Investimentos em 

Produtos Financeiros. 

ⅠEstrutura da Empresa 

＜Capital Financeiro＞ 

1.739.720.000 ienes (em 31 de dezembro de 

2007) 

 

＜Associação Inscrita＞ 

Corporação Jurídica: Associação de Futuros 

Financeiros do Japão (Associado Número 1540)

Associação das Corretoras de Valores do 

Japão (Código na Associação 1121) 

(Não há empresa reconhecida como associação 

de proteção ao investidor) 

 

＜Atividades da Empresa＞ 

Esta empresa é uma empresa de investimentos 

em produtos financeiros que recebeu o registro 

do artigo 29º da Lei de Investimentos em 



 

Principalmente todo o serviço relacionado ao 

investimento no mercado cambial pelo sistema 

de depósito de garantia utilizando a internet. 

Produtos Financeiros. 

Principalmente todo o serviço relacionado ao 

investimento no mercado cambial pelo sistema 

de depósito de garantia e serviços relacionados 

a valores mobiliários utilizando a internet. 

9．Unidade operacional / Depósito de garantia 

/ Depósitos e saques 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc. 

O depósito de garantia deve ter seu valor 

necessário custodiado antes do início das 

operações de compra ou venda virem a ser 

realizadas. A maneira de custodiar o depósito 

de garantia consiste apenas na transferência 

via Furikomi para a conta da instituição 

financeira designada pela empresa, e o local 

de custódia do depósito de garantia é esta 

empresa. O depósito de garantia do cliente 

custodiado na empresa é composto de ienes 

e/ou outra moeda determinada pela empresa 

em espécie, não sendo possível custodiar 

títulos de créditos. 

Caso o valor custodiado exceder o depósito 

de garantia que deve ser custodiado na 

empresa, o cliente poderá solicitar a esta 

empresa a devolução total ou parcial desse 

excedente, após fazer o login através da tela 

de operações. Em princípio, esse valor será 

transferido para a conta da instituição 

financeira cadastrada, cujo o titular deve ser 

o próprio cliente, no dia seguinte (dia de 

funcionamento das instituições financeiras) 

para moeda nacional e após 3 dias úteis 

(excetos os feriados das instituições 

financeiras nacionais e internacionais) para 

moeda estrangeira. 

 

※Mesmo aos Clientes com depósito 

somente em “Ienes”, no caso de realizar uma 

operação “EUR/USD” ou “GBP/USD”, tanto 

o lucro ou o prejuízo como os pontos “Swap” 

serão realizados em “Dólar Americano”, 

tornando-se um depósito em dólar 

9．Unidade operacional / Depósito de garantia 

/ Depósitos e saques 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc. 

O depósito de garantia deve ter seu valor 

necessário custodiado antes do início das 

operações de compra ou venda virem a ser 

realizadas. A maneira de custodiar o depósito 

de garantia consiste apenas na transferência 

via Furikomi para a conta da instituição 

financeira designada pela empresa, e o local de 

custódia do depósito de garantia é esta 

empresa. O depósito de garantia do cliente 

custodiado na empresa é composto de ienes 

e/ou outra moeda determinada pela empresa 

em espécie, além de poder substituí-lo por 

valores mobiliários. Sobre os valores 

substituídos, tipo de valores mobiliários, entre 

outros, no caso de substituição do Depósito de 

Garantia por valores mobiliários são conforme 

especificado no item (3) abaixo. 

Caso o valor custodiado exceder o depósito de 

garantia que deve ser custodiado na empresa, o 

cliente poderá solicitar a esta empresa a 

devolução total ou parcial desse excedente, 

após fazer o login através da tela de operações. 

Em princípio, esse valor será transferido para a 

conta da instituição financeira cadastrada, cujo 

o titular deve ser o próprio cliente, no dia 

seguinte (dia de funcionamento das instituições 

financeiras) para moeda nacional e após 3 dias 

úteis (excetos os feriados das instituições 

financeiras nacionais e internacionais) para 

moeda estrangeira. Para solicitar a retirada dos 

valores mobiliários no caso de uso em 

substituição do Depósito de Garantia, entrar 

em contato com o Call Center desta empresa 

(Free-dial 0120-894-707). 



 

americano. Pedimos a atenção para o 

seguinte: caso alguma das moedas fique com 

saldo negativo no saldo por moedas, 

enquanto não for efetuada a conversão para 

cobrir esse valor negativo, não será possível 

o processo de saque. 

 

※O capital transferido pelo cliente através 

de banco, etc., na conta da empresa para 

recebimento do depósito de garantia será 

refletido na conta de investimentos Partners 

FX após esta empresa confirmar o 

recebimento do dinheiro. Pode haver atraso, 

etc., do processamento pelos bancos, etc., ou 

necessidade de tempo para confirmação do 

recebimento, e como resultado pode acabar 

processando a liquidação automática, etc., 

cuja responsabilidade não cabe a esta 

empresa. 

 

※Mesmo aos Clientes com depósito somente 

em “Ienes”, no caso de realizar uma operação 

“EUR/USD” ou “GBP/USD”, tanto o lucro ou 

o prejuízo como os pontos “Swap” serão 

realizados em “Dólar Americano”, tornando-se 

um depósito em dólar americano. Pedimos a 

atenção para o seguinte: caso alguma das 

moedas fique com saldo negativo no saldo por 

moedas, enquanto não for efetuada a 

conversão para cobrir esse valor negativo, não 

será possível o processo de saque. 

 

※O capital transferido pelo cliente através de 

banco, etc., na conta da empresa para 

recebimento do depósito de garantia será 

refletido na conta de investimentos Partners 

FX após esta empresa confirmar o recebimento 

do dinheiro. Pode haver atraso, etc., do 

processamento pelos bancos, etc., ou 

necessidade de tempo para confirmação do 

recebimento, e como resultado pode acabar 

processando a liquidação automática, etc., cuja 

responsabilidade não cabe a esta empresa. 

 

(3) Sobre a substituição do depósito de garantia 

por valores mobiliários 

Os tipos de valores mobiliários que podem ser 

utilizados em substituição do depósito de 

garantia são limitados às ações desta empresa 

e ações negociadas nos níveis 1 e 2 das Bolsas 

de Valores de Tóquio, Nagóia e Osaka. 

O valor avaliado para substituição será o valor 

de fechamento do dia útil anterior da bolsa de 

valores multiplicado por um fator de 50%. O 

valor avaliado para substituição não é refletido 

na Garantia recebida e sim como Patrimônio 

líquido. 

*Fundos de investimentos negociados na bolsa 

(ETF), Fundos de investimentos imobiliários 

(REIT) e títulos com registro interno (Ações e 

afins de onde o cliente trabalha) não são 

considerados títulos válidos para Valores 



 

Mobiliários Substitutos. 

*Tome cuidado, pois de acordo com a 

tendência do mercado acionário, entre outros, 

por decisão desta empresa, o fator pode ser 

alterado, ou então, o título ser desconsiderado 

válido para Valores Mobiliários Substitutos. 

*No caso de alteração do percentual ou 

desconsideração, esse conteúdo será 

previamente avisado e validado no quinto dia 

útil a contar da data de aviso. Porém, no caso 

de ações (títulos) específicos, se esta empresa 

decidir que não há possibilidade de avaliação 

adequada para depósito de garantia quando o 

valor de mercado da referida ação (título) não 

refletir o valor real da ação, em caso de ocorrer 

uma emergência reconhecida que pode causar 

grande impacto na administração e havendo 

uma previsão de quedas contínuas ou fortes 

futuramente, poderá ser aplicado no próximo 

dia útil ao dia do aviso. 

 

(4) Venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

A venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

pode ter seus pedidos emitidos através da tela 

de operações do Partners FX, mas é necessário 

atenção, pois há restrições sobre horário de 

pedidos, tipo de pedidos, cancelamento de 

pedidos, etc. (Informações mais detalhadas 

sobre a comissão de venda dos valores 

mobiliários, etc. estão no “Documento de 

valores mobiliários listados na bolsa e afins” 

apresentado antes de abrir a conta de 

investimentos em valores mobiliários.) 

Caso seja efetuada a venda dos Valores 

Mobiliários Substitutos, o valor avaliado 

correspondente será refletido no Patrimônio 

líquido até o dia pré-definido de entrega 

(normalmente após 4 dias úteis) e chegado o 

dia de entrega, automaticamente o valor 

correspondente à venda será creditado na 

Garantia recebida. 

Finalmente, de acordo à liquidação das 

operações do Partners FX, caso surja uma 



 

moeda com saldo negativo no saldo por moeda, 

esse saldo negativo pode ser coberto através 

de depósito em espécie ou venda dos Valores 

Mobiliários Substitutos. E ainda, na avaliação do 

patrimônio líquido no final de cada mês, caso o 

valor do patrimônio líquido corresponda a 50% 

ou menos do saldo avaliado em iene da moeda 

em negativo, esta empresa solicitará ao cliente 

em questão que realize a venda dos Valores 

Mobiliários Substitutos rapidamente. Caso o 

cliente não corresponda ao requerimento desta 

empresa, esta empresa, por decisão própria, 

poderá realizar a venda e atribuir à Garantia 

recebida a fim de cobrir saldo negativo da 

devida moeda a partir do dia 15 do mês 

seguinte ao mês em questão (considerar o 

próximo dia útil caso o dia 15 não seja um dia 

útil, como sábado, domingo, etc.) 

10. Avaliação do Patrimônio Líquido 

No Partners FX há a avaliação do Patrimônio 

Líquido em intervalos regulares. Considera-se 

como sendo o patrimônio líquido, o capital total 

com os valores referentes aos pedidos de 

saque excluídos, e os lucros/perdas avaliados e 

os pontos Swap não liquidados incluídos. 

◎Valor Disponível para Saque/ Capacidade 

Operacional 

Do Patrimônio Líquido é subtraida a Garantia 

total necessária (Garantia para posições 

abertas + Garantia para pedidos reservados) e, 

caso o valor restante seja positivo, em príncipio 

esse valor está disponível para saque e também 

para pedido de início de operação (Capacidade 

Operacional). Como o Patrimônio Líquido se 

altera constantemente, os pedidos de início de 

operação indicados pelo pedido de “Valor 

Indicado (sashine)”, etc., que foram aceitos no 

10. Avaliação do Patrimônio Líquido 

No Partners FX há a avaliação do Patrimônio 

Líquido em intervalos regulares. Considera-se 

como sendo o patrimônio líquido, o capital total 

com os valores referentes aos pedidos de 

saque excluídos, e os lucros/perdas avaliados, 

os pontos Swap não liquidados e a avaliação 

dos Valores Mobiliários Substitutos incluídos. 

◎Valor Disponível para Saque/ Capacidade 

Operacional 

Do Patrimônio Líquido é subtraida a Garantia 

total necessária (Garantia para posições 

abertas + Garantia para pedidos reservados) e, 

caso o valor restante seja positivo, em príncipio 

esse valor está disponível para saque e também 

para pedido de início de operação (Capacidade 

Operacional). Como o Patrimônio Líquido se 

altera constantemente, os pedidos de início de 

operação indicados pelo pedido de “Valor 



 

momento do pedido, podem vir a ser 

cancelados, ao invés de concretizados, no 

momento que alcançar a cotação indicada. 

※Caso o Patrimônio Líquido ultrapasse o valor 

do depósito de garantia recebido (incluindo os 

lucros de operações não-liquidadas) é possível 

realizar novos pedidos correspondentes a esse 

valor, mas, em relação ao saque, o valor do 

depósito de garantia recebido fica sendo como 

limite. Contamos antecipadamente com sua 

compreensão. 

※Pedimos a atenção para o seguinte: caso 

alguma das moedas fique com saldo negativo no 

saldo por moedas, enquanto não for efetuada a 

conversão para cobrir esse valor negativo, não 

será possível o processo de saque. E ainda, na 

avaliação do patrimônio líquido no final de cada 

mês, caso o valor do patrimônio líquido 

corresponda a 50% ou menos do saldo avaliado 

em iene da moeda em negativo, esta empresa 

solicitará ao cliente em questão que realize a 

conversão rapidamente. Caso o cliente não 

corresponda ao requerimento desta empresa, 

esta empresa realizará a conversão da 

totalidade do valor negativo da devida moeda 

pela cotação de conversão do Partners FX a 

partir do dia 15 do mês seguinte ao fim do mês 

correspondente (considerar o próximo dia útil 

caso o dia 15 não seja um dia útil, como sábado, 

domingo, etc.) 

Indicado (sashine)”, etc., que foram aceitos no 

momento do pedido, podem vir a ser 

cancelados, ao invés de concretizados, no 

momento que alcançar a cotação indicada. 

※Caso o Patrimônio Líquido ultrapasse o valor 

do depósito de garantia recebido (incluindo os 

lucros de operações não-liquidadas ou 

avaliação dos Valores Mobiliários Substitutos) é 

possível realizar novos pedidos 

correspondentes a esse valor, mas, em relação 

ao saque, o valor do depósito de garantia 

recebido fica sendo como limite. Contamos 

antecipadamente com sua compreensão. 

※Pedimos a atenção para o seguinte: caso 

alguma das moedas fique com saldo negativo no 

saldo por moedas, enquanto não for efetuado 

depósito ou conversão para cobrir esse valor 

negativo, não será possível o processo de 

saque. E ainda, na avaliação do patrimônio 

líquido no final de cada mês, caso o valor do 

patrimônio líquido corresponda a 50% ou menos 

do saldo avaliado em iene da moeda em 

negativo, esta empresa solicitará ao cliente em 

questão que realize a conversão rapidamente. 

Caso o cliente não corresponda ao 

requerimento desta empresa, esta empresa 

realizará a conversão da totalidade do valor 

negativo da devida moeda pela cotação de 

conversão do Partners FX a partir do dia 15 do 

mês seguinte ao mês em questão (considerar o 

próximo dia útil caso o dia 15 não seja um dia 

útil, como sábado, domingo, etc.). (Caso tenha 

avaliação em valores mobiliários, poderá haver 

a venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

conforme 9.(4)) 

VI Política de Angariação para o Investimento 

no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito 

VI Política de Angariação para o Investimento 

em Produtos Financeiros 

Nesta empresa, para angariar cliente para o 



 

de Garantia 

Nesta empresa, para angariar cliente para o 
Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema 
de Depósito de Garantia, o mais importante é 
obter a confiança do mesmo, e esse processo 
deve ser feito seguindo-se a política abaixo, de 
acordo com as 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, 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 …A nossa postura básica é efetuar o 

contrato com o cliente após este compreender 

profundamente o conteúdo do Guia de 

Investimentos, assim como o teor das 

Cláusulas Contratuais e as estipulações dos 

Termos do Acordo.  

５ …Tendo em vista poder corresponder à 

confiança e a expectativa dos clientes, os 

funcionários da empresa sempre se esforçarão 

de forma a adquirir mais conhecimento e 

conseguir a aprimoração pessoal.  

６…Caso seja avaliado que há problema de 

adequabilidade na etapa da angariação do 

cliente, esta será imediatamente interrompida. 

７…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).  

 

※Esta política de angariação foi alterada e 

está em vigor desde 30 de setembro de 2007. 

 (Contudo, caso houver determinação de 

política relacionada pela Agência de Serviços 

Financeiros, seguir-se-á o teor da mesma.) 

Investimento em Produtos Financeiros, 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, 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).  

Money Partners Co., Ltd. 

(Abril de 2008) 

VII Adequabilidade do Cliente para o 

Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema 

de Depósito de Garantia 

 

O regulamento de controle interno em relação 
aos serviços de representação para o 
Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema 
de Depósito de Garantia da nossa empresa 
estipula o seguinte:  

 

Pessoas consideradas na angariação 

Considerando suficientemente a adequabilidade 
do cliente, as pessoas que se enquadram nos 
tópicos abaixo não serão alvos de abordagem. 

(1)…Menores de idade  

(2)…Maior de idade completamente ou 

parcialmente incapaz, pessoa com distúrbio 

e/ou deficiência mental 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 regularmente 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  

VII Adequabilidade do Cliente para 

Investimentos em Produtos Financeiros 

 

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 

 



 

(5)…Estrangeiro que vive ilegalmente no Japão 

(6)…Outras pessoas, em que é reconhecida a 

falta de adequabilidade à realização do 

Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema 

de Depósito de Garantia. 

 

※O conteúdo acima foi elaborado em 1° de 

julho de 2005. 

 (Contudo, caso houver determinação de 

política relacionada por parte da Agência de 

Serviços Financeiros, seguir-se-á o teor da 

mesma). 

（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 nesta 

empresa. 

 

Money Partners Co., Ltd. 

(Abril de 2008) 

 

Sem mais 


