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Introdução
Bem vindo à Passfolio!

Se você nunca investiu nos
EUA antes, não se preocupe.

Criamos um guia completo
com tudo que você precisa
saber para começar.
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Parte 1
Perguntas

Frequentes
Aqui estão respostas para algumas das
perguntas mais frequentes sobre a Passfolio.
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O que é Passfolio?
A Passfolio é uma fintech de São Francisco
focada em oferecer acesso rápido, barato e fácil
a oportunidaades de investimento dos EUA.


O app da Passfolio permite que pessoas em
mais de 170 países convertam moedas locais
para investir em mais de 3.000 ações
americanas, ETFs, REITs e criptomoedazs.

Divulgação:


A Passfolio se esforça para implementar
medidas de segurança padrão do setor.

Por favor, veja https://passfolioapp.com/security

para maiores informações.



Passfolio Financial é uma empresa de serviços
monetários dos Estados Unidos registrada no
FinCEN. A Passfolio Securities é uma corretora
registrada na SEC dos Estados Unidos e
membro da FINRA e SIPC que protege os
clientes de valores mobiliários de seus membros
em até US $ 500.000 (incluindo US $ 250.000
em pedidos de dinheiro). Manual explicativo
disponível mediante solicitação ou em
www.sipc.org.
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A Passfolio é uma

corretora registrada?
Passfolio Securities é uma corretora
americana registrada na SEC, membro da
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
e da Securities Investor Protection Corporation
(SIPC), que protege investimentos dos nossos
clientes em até US$500.000 (incluindo
US$250.000 para resgates em dinheiro).


Explicações adicionais podem ser solicitadas
em www.sipc.org e, para mais informações
sobre a Passfolio Securities, você pode nos
encontrar no FINRA Broker Check.
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A Passfolio

é segura?
A Passfolio se esforça para implementar medidas
de segurança do mais alto padrão no setor.

Sua senha nunca é armazenada em plaintext -

é sempre "hashed" usando o algoritmo de

hash BCrypt padrão do setor.

Informações confidenciais e pessoais,

como seu número de previdência social

ou CPF, são criptografadas antes de

serem gravadas no disco.


Todos os nossos aplicativos, sites e

servidores se comunicam com

segurança usando o protocolo

Transport Layer Security (TLS).

Para o login da conta, exigimos

autenticação multifatorial.

Nosso aplicativo móvel suporta

TouchID, FaceID ou um código PIN

personalizado para desbloqueio.
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Por que investir na

bolsa americana?
Estas são algumas razões para você
começar a investir em ações americanas:
No mercado americano é possível investir
em algumas das empresas mais famosas e valiosas do
mundo, como Apple, Amazon e Alphabet (Google);  

 

O mercado de ações dos EUA tem uma média anual
de retorno de 10% desde 1926 sobre o índice S&P 500;

(https://www.investopedia.com/ask/answers/042415/w
hat-average-annual-return-sp-500.asp);


Você pode obter acesso ao mercado de ações com
maior liquidez no mundo, com mais de 30 trilhões de
dólares em capitalização e 40 trilhões de dólares em
volume de negociação;
(https://tradingeconomics.com/united-states/market-ca
pitalization-of-listed-companies-us-dollar-wb-data.html);


Você pode construir um portfólio de investimentos
global, com acesso a mais de 250 empresas
estrangeiras de mais de 34 países ao redor do mundo;

(https://www.sec.gov/investor/alerts/adr-bulletin.pdf).
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O que eu preciso para
criar minha conta?
Para começar a investir no mercado de
ações americano, baixe o app da Passfolio
na App Store ou no Google Play.


Para criar uma conta, você precisa ter pelo
menos 18 anos de idade e nos enviar
algumas informações básicas.

Após enviar suas informações pelo site
ou pelo aplicativo, seu cadastro será
analisado e entraremos em contato

em até 1 dia útil para avisar se

a conta foi aprovada.


Se houver qualquer informação pendente,

entraremos em contato por email.
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Quais são as

taxas cobradas?
A Passfolio não cobra taxas de corretagem.
Nossa receita vem de juros sobre o seu dinheiro
não investido, não dos seus investimentos.


Para depósitos ou saques via TED são
cobrados uma taxa de conversão de moeda de
1.2% + 0.38% de IOF. Para saques via TED é
cobrada uma taxa adicional de R$2.00.


Você pode encontrar informações sobre
outras cobranças aqui:

https://pt-br.passfolio.us/other-charges.
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Parte 2
Como Comprar

ou Vender Ações

Agora que a sua conta está aprovada,

é hora de começar a investir.
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Transfira para sua conta

Como um aplicativo global, a Passfolio aceita os

seguintes métodos de transferência: cheques em
papel USD, Transferências Wire, Remessa Online,
Revolut, TransferWise, ACH, TEDs, SWIFT, 

SafetyPay e SEPA. No entanto, os métodos de
transferência disponíveis variam de acordo com a
sua localização.



Você poderá acessar informações bancárias para

realizar a transferência acessando a aba “Transferir”
no aplicativo.



Depois de transferir dinheiro para sua conta, os
valores podem levar de um a dois dias úteis para
serem liquidados. Se você tiver qualquer problema
ou atraso com a sua transferência, entre em contato
conosco pelo email support@passfolio.us.
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Etapas para

depositar fundos:
1

2

Clique em “Transferir” 

na barra do menu inferior

Clique na opção
“Depósito”
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3

Escolha a conta que
você quer depositar
(Ações ou Cripto)

4
Escolha o tipo
de transferência
(TED ou ACH)

5

Copie a informação
listada e cole 

no seu aplicativo de
preferência para fazer
o depósito
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Invista nas empresas
que você ama
Agora que você transferiu valores para a
sua conta, poderá começar a investir em
ações dos EUA. Basta clicar “Descubra” e
procurar a empresa ou ativo em que você
deseja investir. Depois é só decidir
a quantidade de ações que deseja
comprar.



A Passfolio permite que você escolha
quantas ações você quer comprar ou
especificar um valor em USD a ser
investido.


Apenas lembra de investir em empresas e
ativos que você acredita que estejam de
acordo com os seus objetivos de
investimento, situação financeira e

tolerância a risco.
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1

2

Escolha um ativo e clique em 

"Negociar" para comprar/vender

Digite o valor que você
deseja comprar/vender.

3

Após finalizar sua
compra, aguarde a
confirmação do pedido
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Saque seus rendimentos

Depois que você vende uma ação, o dinheiro é

disponibilizado em sua conta. Para sacar
valores da sua conta, acesse o menu inferior
“Tranferir” e selecione "Retirada". Em seguida,
você poderá escolher se quer sacar da sua
carteira de ações ou de criptomoedas
e poderá especificar o valor que você deseja
transferir para o seu banco.



Depois que uma solicitação de saque é feita,
os valores devem ser disponibilizados em sua
conta bancária em até 2 dias úteis. 

Se você tiver algum problema ou dúvida em
relação à sua transferência, entre em contato
com nossa equipe de suporte pelo email

support@passfolio.us.
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1

Para retirar fundos, clique

na aba “Transferir”

e selecione "Retirada”

2

3

Escolha o valor que você
deseja sacar. Siga as
próximas etapas para
inserir as informações da
sua conta bancária


Em seguida,
selecione uma
carteira (Ações ou
Cripto)

Parte 3

Taxas e

outras cobranças

A Passfolio Securities, como a sua corretora
americana, não cobra taxas de corretagem na
negociação de ações. 

No entanto, para negociar criptomoedas por meio
da Passfolio Financial, nosso US Money Services
Business, a nossa corretora de criptomoedas
parceira Gemini cobra 0.35% por negociação 

(a Passfolio não cobra nada em cima desse custo).


A abertura, manutenção e fechamento da sua conta
de criptomoedas não tem custo. 


Consulte a próxima página para obter uma visão
clara de quaisquer taxas ou encargos aplicáveis
relacionados à aplicativos de terceiros.
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Transferências

Negócios
Ações
ETFs
REITs
ADRs
Fundos Fechados

GRÁTIS

Depósitos*

GRÁTIS

Paper check

GRÁTIS

Transferência bancária
GRÁTIS
Transferência ACH
GRÁTIS
TransferWise
GRÁTIS
Transferência SWIFT
GRÁTIS
GRÁTIS
SEPA
SafetyPay
GRÁTIS
Taxa de conversão de
TED

GRÁTIS
GRÁTIS

Manutenção de conta
Cópia física das
$3.00 por
confirmações comerciais confirmação
Cópia física dos
extratos mensais
da conta

$5.00 por
extrato

Solicitação de
documento fiscal (fax e
correio normal)


$25.00

Encargos de transferência de conta

ACAT out USA
ACAT out
international

$50.00 por conta
$100.00 por conta

ACAT incoming
ACAT pass
through fee

GRÁTIS
US $ 0,10 por posição
(entrada e saída)

Transferência
DWAC

$75.00

por posição

Entregas / recebimentos

$15.00

por posição
de DTC
Transferência DRS de
entrada e saída

$50.00

por posição

GRÁTIS

moeda de 1,2% + IOF
de 0,38%

Retiradas
Paper check

$3.00

Transferência bancária
Transferência ACH
Transferência bancária
para outros países
TED

$25.00
$0.25
$35.00

Taxa de conversão de
moeda de 1,2% + IOF
de 0,38% + R$2.00

Diversos
Cheques devolvidos
Verificar pagamentos
interrompidos
Entrega de cheques
durante a noite
Transferências
bancárias devolvidas

$20.00
$25.00
$20.00
$25.00

* Verifique taxas e cobranças de terceiros
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Como Declarar Seus Investimentos

no Imposto de Renda
Muitas pessoas que começaram a usar a
Passfolio pela primeira vez ficam
preocupadas sobre como declarar seus
investimentos no exterior. Não se preocupe fizemos uma parceria com o Meu Contador
(https://www.instagram.com/meu_contador/)
para criar um guia com informações
importantes que você precisa saber. 


Aviso:

As informações fornecidas não devem ser consideradas

conselhos jurídicos ou tributários. Consulte um advogado ou
contador profissional sobre sua situação específica.
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Parte 4
Avisos e Notícias
Toda semana compartilhamos conteúdo novo sobre
investir no mercado americano. Visite o nosso blog,
siga a Passfolio nas redes sociais e se inscreva na
nossa newsletter pra ficar por dentro!


Visite o Blog Passfolio - 



https://www.passfolio.us/blog
Nos siga no Instagram -



https://www.instagram.com/passfolioapp/
Veja nossos vídeos no Youtube https://www.youtube.com/channel/UC4QiDUiCG0lnKf8vwr9Vx_A
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Divulgações
Veja nossas divulgações sobre outras cobranças.

Veja os termos do nosso programa de indicações.

Veja nossas divulgações sobre ações fracionárias.

Leia as divulgações legais importantes que se aplicam ao seu relacionamento com a Passfolio.



Valores mobiliários e criptomoedas são tipos de ativos muito diferentes.



Criptomoedas não são valores mobiliários.



A compra de criptomoedas envolve uma série de riscos. Leia a Divulgação sobre Riscos de Criptomoedas da
Passfolio Financial.



Serviços de câmbio de moedas e criptomoedas fornecidos pela Passfolio Financial LLC ("Passfolio Crypto"), uma
empresa de serviços monetários dos Estados Unidos, registrada na FinCEN. A Passfolio Financial LLC não é uma
corretora. Criptomoedas não são protegidas pelo FDIC ou pelo SIPC.



Produtos e serviços de valores mobiliários oferecidos a investidores autodirigidos por meio da Passfolio Securities
LLC, membro da FINRA / SIPC. Passfolio Securities LLC, Passfolio Financial LLC e Panchain, Inc. são empresas
separadas, mas afiliadas. A Passfolio Securities LLC é um membro do SIPC, que protege os clientes de valores
mobiliários de seus membros até US$500,000 (incluindo US$250,000 para resgates em dinheiro). Brochura
explicativa disponível mediante solicitação ou em www.sipc.org.



A Passfolio é o nome da marca da Panchain, Inc. A Passfolio Securities LLC e Passfolio Financial LLC são
subsidiárias integrais da Panchain, Inc.



Para comprar valores mobiliários usando criptomoedas, sua criptomoeda será primeiro convertida em dólares
americanos pela Passfolio Financial LLC. Os recursos em dólares americanos serão transferidos para sua conta de
corretagem na Passfolio Securities LLC, onde serão usados para comprar valores mobiliários.



A negociação on-line tem riscos inerentes por causa da resposta do sistema, preço de execução, velocidade, liquidez,
dados de mercado e tempos de acesso, que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do
sistema, volatilidade do mercado, tamanho e tipo da ordem e outros fatores. Um investidor deve compreender esses
e outros riscos antes de negociar.



Conteúdo, notícias, pesquisas, ferramentas, dados de mercado e símbolos de valores mobiliários são apenas para
fins educativos e ilustrativos, e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um valor
mobiliário específico ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As informações fornecidas
não têm garantia de integridade ou precisão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações
fornecidas não devem ser consideradas como aconselhamento jurídico ou tributário. Consulte um advogado ou
profissional tributário sobre sua situação específica. As projeções ou outras informações relacionadas à
probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas quanto à precisão
ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os
investimentos envolvem riscos, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um valor
mobiliário, ramo, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. Considere os
objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo antes de investir. Entre em contato conosco para
obter um prospecto com essas informações. Lembre-se de que a diversificação não é uma estratégia de
investimento sem riscos e, em certas circunstâncias, pode não se adequar aos seus objetivos de investimento.
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Certos serviços ("Serviços") oferecidos por meio de nosso Aplicativo são oferecidos apenas
em jurisdições onde é legal fazer isso. A disponibilidade dos Serviços pela internet não é uma
solicitação ou oferta dos Serviços a qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde tal
solicitação ou oferta for ilegal. Nós nos reservamos o direito de limitar a disponibilidade dos
Serviços a qualquer pessoa, região geográfica ou jurisdição, a qualquer momento e a nosso
critério exclusivo. Não declaramos que os Serviços são apropriados ou disponíveis para uso
em locais fora dos Estados Unidos ou que o acesso ao nosso Aplicativo é legalmente
permitido em países ou territórios onde os Serviços podem ser ilegais. Se acessar os
Serviços em outros locais, você o fará por sua conta e risco, e você é responsável pelo
cumprimento das leis locais.



Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos,
encargos e despesas de um Fundo Negociado em Bolsa ("ETF", sigla em inglês) antes de
investir. Antes de investir em qualquer ETF, considere seu objetivo de investimento, os riscos,
os encargos e as despesas. Entre em contato conosco em support@passfolioapp.com para
obter um prospecto com essas informações. Leia-o atentamente. Os ETFs estão sujeitos à
flutuação do mercado e aos riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão
sujeitos a taxas de administração e outras despesas. As ações de ETF são compradas e
vendidas a preço de mercado, que pode ser maior ou menor que o Valor Líquido do Ativo
("NAV"), e não são resgatadas individualmente do fundo. Os retornos do investimento variam
e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de um investidor, quando
resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos que seu custo original. Os ETFs estão
sujeitos a riscos semelhantes aos das ações. Alguns fundos negociados em bolsa
especializados podem estar sujeitos a riscos adicionais de mercado. Os produtos negociados
em bolsa alavancados e inversos não foram concebidos para investidores que fazem "buy
and hold" ou investidores que não pretendem gerenciar seus investimentos diariamente.
Esses produtos são para investidores sofisticados que estão cientes de seus riscos (incluindo
o efeito da composição diária dos resultados de investimentos alavancados) e que
pretendem monitorar e gerenciar ativamente seus investimentos todos os dias.



Certifique-se de considerar sua própria situação financeira, realizar uma pesquisa completa e
consultar um profissional tributário qualificado antes de tomar qualquer decisão de
investimento referente a REITs. Os investimentos em REITs e outros títulos imobiliários estão
sujeitos aos mesmos riscos que os investimentos diretos em imóveis. O setor imobiliário é
particularmente sensível às crises econômicas.



Quando um investimento é denominado em uma moeda que não seja a moeda do investidor,
as mudanças nas taxas de câmbio podem ter um efeito adverso no valor, preço ou receita
derivada do investimento.



Os produtos de valores mobiliários: Não têm cobertura do FDIC · Não possuem garantia
bancária · Podem perder valor



Market data refreshed at least every 15 minutes unless otherwise indicated. Os dados de
mercado são atualizados pelo menos a cada 15 minutos, salvo outra indicação. Dados de
mercado fornecidos por Polygon.



Os relatórios de corretagem da FINRA para a Passfolio Securities LLC estão disponíveis em
https://www.finra.org/brokercheck.



As marcas registradas e os logotipos são de propriedade dos respectivos proprietários e não
representam nenhum tipo de aprovação. Salvo outra indicação, a Passfolio Securities, LLC e
suas afiliadas não são parceiras, afiliadas ou licenciadas dessas empresas.



Passfolio Securities, LLC

Membro da FINRA/SIPC

V.07 02/17/2020
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