
 
 

 

DIVULGAÇÕES DE RISCO PARA INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 SCI SYSTEM CAPITAL, que opera sob o nome comercial de SYSTEM CAPITAL, é um 

licenciado de fornecedor de serviços aluguel de softwares. 

 

1.2 Este aviso é fornecido a você que está pensando em negociar com algoritmos nos produtos 

de investimento fornecidos pela corretora de investimento FBS (doravante denominados 

"Valores Mobiliários"). Cada produto e serviço de investimento tem seus próprios riscos 

distintos. Este aviso não pode e não divulga nem explica todos os riscos e outros aspectos 

significativos envolvidos nesses produtos ou como esses riscos estão relacionados às suas 

circunstâncias pessoais. Este aviso foi desenvolvido exclusivamente para explicar em termos 

gerais a natureza dos riscos específicos à negociação de valores mobiliários oferecidos pela 

companhia e para ajudá-lo a tomar decisões de investimento de maneira informada. 

 

1.3 Antes de solicitar uma conta, você deve considerar cuidadosamente se a negociação de 

produtos de investimento fornecidos pela empresa (“Valores Mobiliários”) é adequada para 

você, considerando suas necessidades, circunstâncias e situação financeira. É importante que 

você compreenda completamente os riscos envolvidos antes de tomar uma decisão de celebrar 

uma transação/contrato de locação conosco ou comprar ou vender um instrumento disponível 

por meio de uma conta de negociação de ações que você possa manter com a empresa. Se você 

tiver alguma dúvida sobre os riscos envolvidos com sua conta, procure aconselhamento 

profissional. Ao considerar a possibilidade de participar dessa forma de negociação, você deve 

estar ciente do seguinte: 

 



 
 

 

2. AVISOS DE RISCO 

 

2.1 A companhia oferece seus serviços em 'apenas execução'. Ele não fornece consultoria de 

investimento relacionada a seus serviços, valores mobiliários ou possíveis transações em 

valores mobiliários e não faz recomendações de investimento de nenhum tipo. Quando 

necessário, fornecemos informações factuais ou recomendações de pesquisa sobre um mercado, 

informações sobre procedimentos de transação e informações sobre os riscos potenciais 

envolvidos e como esses riscos podem ser minimizados. No entanto, qualquer decisão de usar 

nossos produtos ou serviços de investimento é feita exclusivamente por você. 

 

2.2 A empresa não garante e não pode garantir o capital inicial de seu portfólio ou seu valor a 

qualquer momento ou dinheiro investido em qualquer valor mobiliário. Por meio deste, você 

reconhece e aceita sem reservas que, independentemente de qualquer informação que possa ser 

oferecida pela companhia, o valor dos valores mobiliários fornecidos pela companhia pode 

flutuar para cima ou para baixo e é até provável que o investimento se torne sem valor. 

 

2.3 Você reconhece que corre um grande risco de incorrer em perdas e danos como resultado 

da compra e/ou venda de qualquer valor mobiliário, pois essas transações realizadas através dos 

serviços de negociação da empresa podem ser de natureza especulativa. Grandes perdas podem 

ocorrer em um curto período de tempo, igualando o total de seus fundos depositados na 

empresa. Você não deve firmar uma transação/contrato com a empresa, a menos que esteja 

disposto a assumir o risco de perder inteiramente todos os fundos que investiu. 

 

2.4 Um título derivado é uma transação 'não entregável' que oferece a oportunidade de obter 

lucro com alterações nas taxas de câmbio, alterações nos preços de mercadorias, índices de 

ações, ações ou criptomoedas (chamado de "instrumento subjacente"). 

 



 
 

 

2.4. As informações sobre desempenho passado de um título não garantem seu desempenho 

futuro. A utilização de dados históricos não constitui uma previsão vinculativa ou segura do 

desempenho futuro correspondente dos valores mobiliários aos quais essas informações se 

referem. Os contratos que você celebrar conosco são legalmente aplicáveis por ambas as partes. 

 

3. VOLATILIDADE DE PREÇO E LIMITAÇÃO NO MERCADO DISPONÍVEL 

 

3.1 Alguns dos serviços fornecidos pela companhia são programas, em que seu preço é derivado 

do preço dos títulos de referência subjacentes aos quais os títulos se referem. A realização de 

pedidos "Stop Loss" serve para limitar suas perdas. No entanto, os mercados de derivativos 

podem ser altamente voláteis e o valor dos títulos derivativos e seu instrumento subjacente 

podem flutuar rapidamente em determinadas condições de mercado. Sob tais condições, a 

execução de um pedido de “Stop Loss” pode ser pior do que o preço estipulado (ou seja, 

predefinido pelo cliente) e as perdas realizadas podem ser maiores que o esperado. Também 

pode ser difícil ou impossível executar qualquer tipo de pedido; portanto, o pedido "Stop Loss" 

não pode garantir o limite de perdas. 

 

3.2 Os movimentos no preço dos mercados subjacentes podem ser voláteis e imprevisíveis. Isso 

terá um impacto direto nos seus lucros e perdas; portanto, conhecer a volatilidade de um 

mercado subjacente o ajudará a avaliar se quaisquer ordens de parada devem ser feitas. 

 

3.3 A sua atenção é expressamente designada, entre outras coisas, para moedas negociadas com 

pouca frequência que não é possível ter certeza de que um preço será cotado o tempo todo ou 

que pode ser difícil efetuar transações a um preço cotado devido à ausência de uma cotação 

contraparte. 

 



 
 

 

3.4 Os preços dos valores mobiliários serão influenciados por, entre outros fatores/eventos, 

mudanças nas relações de oferta e demanda, programas e políticas governamentais, agrícolas, 

comerciais, eventos políticos e econômicos nacionais e internacionais. 

 

3.5 'Lacunas' é uma mudança repentina no preço de um mercado subjacente de um nível para 

outro e pode ocorrer quando o mercado subjacente é aberto ou mesmo fechado devido a vários 

fatores/eventos (por exemplo, divulgação de anúncios importantes, eventos econômicos, etc). 

Quando tais fatores/eventos ocorrem e o mercado subjacente é fechado, o preço do mercado 

subjacente quando ele é reaberto (e consequentemente nosso preço derivado) pode ser diferente 

do preço de fechamento, sem oportunidade de vender o(s) instrumento(s) antes do mercado 

abre. 

 

3.6 As condições do mercado podem mudar significativamente em um período muito curto de 

tempo. Como tal, caso o cliente deseje vender um instrumento ou fechar um contrato, ele poderá 

não ser capaz de fazê-lo nos mesmos termos de quando o comprou ou abriu. Sob certas 

condições de negociação, pode ser difícil ou impossível liquidar uma posição. Isso pode ocorrer, 

por exemplo, em momentos de movimento rápido dos preços, se o preço subir ou descer em 

uma sessão de negociação, a tal ponto que, de acordo com as regras da troca relevante, a 

negociação seja suspensa ou restrita. 

 

3.7 As transações com valores mobiliários derivativos não são realizadas de forma reconhecida 

e regulamentada troca (ou seja, realizada através da plataforma de negociação da empresa) e, 

como tal, eles podem expor o cliente a riscos maiores do que as transações de câmbio 

regulamentadas. Os termos e condições e as regras de negociação podem ser estabelecidos 

exclusivamente pela contraparte, que neste caso é a companhia. Você só poderá fechar uma 

posição aberta de qualquer segurança fornecida durante o horário de funcionamento da 

plataforma de negociação da empresa. Você também terá que fechar qualquer posição com a 

mesma contraparte com a qual foi originalmente contratada. 



 
 

 

4. REQUISITOS DE MARGEM 

 

4.1 Os clientes devem depositar uma margem na corretora FBS para abrir uma posição em um 

CFD. O requisito de margem dependerá do instrumento subjacente dos títulos derivativos, do 

nível de alavancagem escolhido e do valor da posição a ser estabelecida. A empresa não 

notificará o cliente sobre qualquer chamada de margem para sustentar uma posição deficitária. 

A companhia tem o direito discricionário de iniciar o fechamento de posições quando o nível 

da margem diminuir para cerca de 50% e fechar automaticamente todas as posições a preços de 

mercado se o nível da margem cair ou atingir abaixo de 20%. A empresa garante que não haverá 

saldo negativo na conta de um cliente ao negociar valores mobiliários fornecidos pela empresa. 

 

4.2 Investir em valores mobiliários derivativos implica o uso de "engrenagem" ou 

"alavancagem". Ao considerar a possibilidade de participar dessa forma de investimento, você 

deve estar ciente de que o alto grau de "alavancagem" ou "alavancagem" é uma característica 

particular dos valores mobiliários derivativos. Isso decorre do sistema de margens aplicável a 

essas operações, que geralmente envolve um depósito ou margem comparativamente modesto 

em termos do valor geral do contrato, de modo que um movimento relativamente pequeno no 

mercado subjacente possa ter um efeito desproporcionalmente dramático no comércio do 

cliente. Se o movimento subjacente do mercado estiver a seu favor, você poderá obter um bom 

lucro, mas um movimento adverso igualmente pequeno do mercado poderá resultar 

rapidamente na perda de todo o seu depósito. Você não deve comprar títulos derivativos, a 

menos que esteja disposto a assumir os riscos de perder todo o dinheiro que investiu. 

 

4.3 Caso o patrimônio na sua conta de negociação seja insuficiente para manter as posições 

atuais abertas, você será solicitado a depositar fundos adicionais a curto prazo ou reduzir a 

exposição (ou seja, chamada de margem). Não fazer isso dentro do tempo necessário pode 

resultar na liquidação de posições com perda (ou seja, Stop-Out). O cliente é sempre 

responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado. 



 
 

 

5. AVISOS ESPECÍFICOS DE RISCO - AÇÕES 

 

5.1 As ações físicas admitidas à negociação em mercado regulamentado não são consideradas 

instrumentos financeiros de alto risco. 

 

5.2 Todas as ações oferecidas são listadas em bolsas de valores, o que significa que os preços 

não são definidos pela corretora FBS. Somente agiremos de acordo com as instruções recebidas 

de você para comprar ou vender em seu nome, com nossa obrigação de tomar medidas 

suficientes para garantir os melhores resultados de execução, conforme estabelecido em nossa 

política de execução. 

 

5.3 As instruções para negociar do cliente para nós formam um compromisso que só pode ser 

posteriormente revogado pelo cliente com o nosso consentimento prévio (esse consentimento 

não será retido injustificadamente) a qualquer momento antes que a instrução para negociar seja 

executada. Todos os instrumentos oferecidos por meio de nossa conta de negociação de ações 

são listados em bolsa, o que significa que os preços não são definidos por nós. Nós agiremos 

sob qualquer instrução que o cliente nos forneça para comprar ou vender um instrumento em 

seu nome, de acordo com nossa obrigação de fornecer os melhores resultados de execução, para 

agir de forma razoável e de acordo com os termos e condições contrato comercial/cliente que 

rege nosso relacionamento comercial. 

 

6. OUTRAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 

 

6.1 Antes de começar e contratar o serviço de locação, você deve obter detalhes de todas as 

comissões e outros encargos pelos quais você será responsável e que poderá ser encontrado no 

site da empresa. Se alguma cobrança não for expressa em termos monetários (mas, por exemplo, 



 
 

 

como comissão de performance), você deverá obter uma explicação clara e por escrito da 

empresa, incluindo exemplos apropriados, para estabelecer o que essas cobranças 

provavelmente significarão em termos monetários específicos. Você reconhece e entende que 

as comissões e outras cobranças podem mudar a qualquer momento e que é de sua exclusiva 

responsabilidade manter-se atualizado, visitando o site da empresa. 

 

6.2 Antes de começar e contratar o serviço de locação, você também deve obter detalhes sobre 

o instrumento financeiro no qual deseja negociar, como requisitos de margem, limites de 

posição e/ou volume, swaps, etc. Essas informações estão disponíveis no site da FBS. Você 

reconhece e entende que as informações mencionadas podem mudar a qualquer momento e que 

é de sua exclusiva responsabilidade manter-se atualizado, visitando o site da FBS. 

 

6.3 O valor das posições em aberto nos títulos derivativos fornecidos pela companhia FBS está 

sujeito a taxas de financiamento (ou “swaps”). Os swaps são deduzidos (ou seja, cobrados) ou 

adicionados (ou seja, creditados) na conta do cliente em relação aos valores mobiliários 

derivativos que são mantidos durante a noite durante toda a vida do contrato.  

 

6.4 Você é responsável por quaisquer impostos e/ou quaisquer outros deveres ou assuntos legais 

(ou seja, registros e pagamentos regulatórios), a fim de garantir que você cumpra as leis e 

regulamentos aplicáveis. A companhia não garante que nenhum imposto e/ou qualquer outro 

imposto de selo será pago. A empresa não fornece consultoria regulatória, tributária ou legal e, 

como tal, você pode desejar procurar consultoria independente. 

 

6.5 Embora a comunicação eletrônica seja frequentemente uma maneira confiável de se 

comunicar com os clientes, nenhuma comunicação eletrônica é totalmente confiável ou sempre 

disponível. O cliente deve estar ciente de que as comunicações eletrônicas podem falhar, podem 

atrasar, podem não ser seguras e/ou podem não atingir o destino pretendido. 



 
 

 

 

6.6 A empresa não tem direito de fazer nenhuma movimentação bancaria para o cliente, 

dinheiro do cliente em uma conta segregada da corretora escolhida, de inteira responsabilidade 

do cliente acessar o contrato com a sua corretora de negociação. 

 

6.7 Uma mudança nas leis ou regulamentos feitos pelo governo ou por um órgão regulador pode 

aumentar os custos de operação de um negócio, reduzir a atratividade do investimento e/ou 

alterar o cenário competitivo e, como tal, alterar o potencial de lucro de um investimento. 

 

6.8 A insolvência ou inadimplência do cliente pode efetuar transações podem levar o 

fechamento de suas posições sem o seu consentimento. A companhia se reserva o direito de 

revisar e/ou alterar seus avisos de divulgação de riscos a seu exclusivo critério, sempre que 

julgar adequado ou apropriado. 

 


