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Passfolio Advisers, LLC
1390 Market Street, Suite 200, San Francisco, CA 94102

www.passfolio.com

29 de março de 2022

Este Folheto de Tarifas Wrap fornece informações sobre as qualificações e práticas comerciais da

Passfolio Advisers, LLC. Se você tem qualquer dúvida sobre o conteúdo deste folheto, por favor nos

contate no número +1 (256) 530-2387 ou através da nossa Central de Suporte do nosso site. As

informações deste folheto não foram aprovadas e verificadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos

Estados Unidos ou por qualquer autoridade de valores mobiliários.

Passfolio Advisers, LLC é uma consultora de investimento registrada. O registro como uma consultora de

investimentos não implica qualquer nível de capacitação e treinamento.

Informações adicionais sobre a Passfolio Advisers, LLC também estão disponíveis no site da SEC

www.adviserinfo.sec.gov basta buscar o Número de CRD 310893 da companhia no site.
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Item 2 – Alterações Materiais

Inicialmente, oferecemos a você uma cópia do Folheto de Tarifas Wrap quando entramos em um acordo

com você. Anualmente, lhe fornecemos um Resumo de Alterações Materiais dentro de 120 dias desde o

fim do nosso ano fiscal. Como alternativa, podemos escolher lhe fornecer uma cópia completa do nosso

folheto.

Desde a nossa última emenda anual, datada de 12 de março de 2021, fizemos as seguintes mudanças

materiais:

● Item 4 – Serviços, Tarifas e Competições: Oferecemos informações adicionais descrevendo

nossos serviços, incluindo o uso de algoritmos. Nossa afiliada, Passfolio Securities, LLC, serve

como um introducing broker para a DriveWealth, LLC. A tarifa de nosso programa de tarifas wrap

é de 0,75% anual, calculado diariamente e coletado em atrasos mensalmente.

● Item 5 – Requisitos de Conta e Tipos de Clientes: É exigido que os clientes depositem um mínimo

de US$100 para abrir uma conta de corretagem e devem manter um saldo mínimo de US$100.

● Item 6 –  Considerações de Riscos: Incluímos informações sobre os riscos associados à alta

rotatividade de investimentos nas contas do Cliente.

● Item 9 – Informações Adicionais, Revisão de Contas: A Plataforma utiliza um algoritmo para

monitorar e ajustar as contas do Cliente caso necessário. Nossa equipe supervisiona a

funcionalidade da Plataforma e seus algoritmos, mas não monitora as contas dos clientes

individualmente.

● Item 9 – Informação Adicional, Recomendações de Clientes e Outras Compensações:

Adicionamos informações sobre nosso relacionamento com nossas afiliadas. Apesar de não

participarmos de acordos de partilhas de receitas, nossa afiliada, Passfolio Securities, LLC, recebe

receitas de juros da sua firma de compensação, DriveWealth, LLC, sobre o saldo em contas de

Clientes, e os pagamentos recebidos pela DriveWealth por sistemas de execução para os quais

envia ordens de Clientes para execução. Além disso, adicionamos informações sobre programa

de recomendações de clientes oferecidos por nós e nossas afiliadas.

● Item 9 – Informações Adicionais, Informações Financeiras: Adicionamos informações adicionais

sobre informações financeiras.  Não solicitamos ou requisitamos pagamento de tarifas de

consultoria acima de US$1.200 por cliente, com seis meses ou mais de antecedência; portanto,

não nos é exigido incluir uma folha de balanço em nosso folheto de tarifas wrap. Não temos

nenhuma condição financeira que seja razoavelmente prejudicial ao nosso cumprimento de

compromissos contratuais com nossos clientes. Em nenhum momento incorremos em processos

de falência.

Você pode solicitar uma cópia atual de nosso Folheto de Tarifas Wrap, a qualquer momento, de forma

gratuita, nos contatando por telefone em +1 (256) 530-2387 ou através da nossa Central de Suporte em

nosso site.

Você também pode obter uma cópia atual do nosso Folheto de Tarifas Wrap em

www.adviserinfo.sec.gov procurando no Número CRD Number 310893 da empresa.
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Item 4 – Serviços, Tarifas e Compensações

Visão Geral

A Passfolio Advisers, LLC (“Consultora”) é uma consultora de investimento registrada na Comissão de

Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”). Somos uma companhia de sociedade anônima, e

subsidiária de propriedade total de Panchain, Inc.

Serviços

A Consultora oferece aos clientes serviços discricionários de gestão de carteiras, através de nossos

serviços de fornecimento de investimentos online. Os serviços são oferecidos, exclusivamente, através

de aplicativos de celular e de internet, e recursos informativos (a “Plataforma”). Não oferecemos

serviços de planejamento financeiro geral.

Oferecemos carteiras de investimento de Fundos de Índice (ETFs). Oferecemos três carteiras de alocação

projetadas para atender a três objetivos de risco: Conservador, Moderado e Agressivo. A metodologia de

alocação de ativos divide os ativos das carteiras em três classes de ativos (ações, títulos, efetivos).

Normalmente, uma carteira de investimento agressivo é muito mais focada em ações, enquanto uma

carteira de investimento conservador é mais focada em títulos ou moedas. A alocação de ativos é uma

estratégia projetada para mitigar riscos, no entanto, não garante proteção contra perdas.

A Plataforma utiliza um algoritmo simples baseado unicamente em determinadas informações que o

Cliente fornece para que lhe seja recomendado um modelo de carteira. Os Clientes devem

comunicar-nos de imediato qualquer alteração material das informações em seu perfil de cliente, isso

pode modificar a recomendação de carteira fornecida.

Os Clientes têm o critério exclusivo de aceitar nossa recomendação de carteira ou recusá-la e escolher

outro modelo de carteira. Uma vez que o cliente aceita uma carteira de alocação, forneceremos serviços

discricionários de gestão da carteira do cliente, no qual somos responsáveis pela gestão contínua da

carteira, incluindo o monitoramento do rendimento do investimento, ajustes à alocação prevista e

ajustes necessários à carteira. A Plataforma utiliza um algoritmo simples para ajustar trimestralmente as

contas a alocações previstas. Estes ajustes são automáticos e geralmente não há qualquer supervisão ou

substituição humana ao algoritmo.

Os Clientes devem ter ciência de que o uso dos algoritmos para recomendações de carteiras e seus

ajustes de contas têm limitações inerentes, incluindo a possibilidade de erro humano na programação,

inclusão de dados ou implementação de processos. O risco de erros, mau funcionamento e anomalias é

inerente aos componentes do processo de programação, aos funcionamentos conjuntos desses

componentes e à absorção do programa a dados fornecidos pelos clientes.

Os Clientes recebem cópias do nosso Folheto de Tarifas Wrap, do nosso Formulário CRS, da nossa Política

de Privacidade e do nosso acordo de consultoria através do site, que o cliente executa de forma

eletrônica caso deseje contratar nossos serviços discricionários de gestão de carteiras.
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É exigido que os Clientes abram uma conta de corretagem com a Passfolio Securities, LLC, uma corretora

registrada na SEC, membro da FINRA/SIPC (“DriveWealth”). A DriveWealth fornece serviços de

compensação e execução, e serve como depositário especializado para consultoria de ativos a clientes da

Consultora. A Passfolio Securities também é uma subsidiária de propriedade total da Panchain, Inc., e

afiliada da Consultora. A Passfolio Securities recebe compensações de transações feitas em sua conta.

como uma afiliada, recebemos benefícios indiretos desta compensação.

Utilizaremos de nosso melhor esforço de critério e boa fé para fornecer serviços a nossos clientes. Não

podemos garantir ou assegurar qualquer nível particular de rendimento de conta, ou que uma conta será

rentável ao longo do tempo. Rendimentos anteriores não garantem resultados futuros.

Salvo disposição legal em contrário, não nos responsabilizamos por qualquer perda em uma conta se

nossas decisões e ações de investimento são efetuadas com boa fé, grau de cuidado, competência e

prudência que uma pessoa atuando como fiduciário usaria. Além disso, não nos responsabilizamos por

qualquer perda resultante de diretrizes adotadas pelo cliente, ou por qualquer ato de um provedor de

serviço mantendo a conta.

Tarifas

Nossos serviços discricionários de gestão de carteira são oferecidos como um programa de tarifas wrap,

que significa que o cliente paga uma única tarifa com base nos ativos em gestão do cliente. Esta tarifa

inclui nossa tarifa de consultoria e as despesas de execução, compensação, custódia e prestação de

contas. Programas de tarifas wrap são, geralmente, projetados para investimentos frequentes. Como

resultado, a estrutura da tarifa pode não ser apropriada para indivíduos sem a intenção de fazer

investimentos frequentes. Um programa de tarifas wrap pode ter um custo maior ou menor que a

aquisição de serviços de consultoria avulsos e pagamentos de tarifas de transações.

A tarifa para o programa de tarifas wrap é de 0,75% anual, pago em atrasos mensais. A tarifa é calculada

a partir do saldo diário, que é multiplicado por 0,75%, e dividido pelo número de dias do ano. No 15º dia

de cada mês, a tarifa diária agregada é cobrada da conta do cliente. Se a tarifa agregada é de menos de

US$0,50, a tarifa será cobrada no mês seguinte. A tarifa será descontada diretamente da conta do

cliente, como autorizado pelo cliente no acordo de consultoria e na inscrição de custódia de conta. Não

aceitamos outras formas de pagamento, tampouco permitimos facturação direta.

Como as tarifas são calculadas a partir do saldo diário da conta, as tarifas de meses parciais são

parceladas com base no número de dias do período de facturação. As tarifas não são negociáveis. Nos

reservamos o direito de reduzir ou abrir mão das tarifas sob nosso exclusivo critério.

O programa inclui todas as despesas da conta do cliente. No entanto, o cliente pode incorrer em

despesas adicionais estabelecidas pelo depositário e outros terceiros. Estas despesas incluem tarifas de

transferência, tarifas administrativas e outras tarifas e taxas em contas de corretagem e transações de

valores mobiliários. Além disso, Passfolio cobra tarifas com base em transações específicas e não no

valor de sua conta. Não cobramos comissões em transações de ações de US$5 ou mais, e se suas

transações em ações não ultrapassarem o valor de US$1 milhão dentro de um mês.
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Caso o preço da ação seja menor que US$5 e suas transações em ações no período de um mês sejam de

US$1 milhão ou menos, cobramos uma tarifa de US$0,02 por ação.

Caso o preço da ação seja menor que US$5 e suas transações em ações no período de um mês sejam

maiores que US$1 milhão, cobramos US$0,02 por ação ou 0,1% de comissão - cobramos a tarifa de

maior valor.

Não cobramos comissões do primeiro US$1 milhão em transações mensais, a menos que o preço da

ação seja menor que US$5, neste caso cobramos uma comissão de US$0,02 por ação; no entanto, se o

total de transações exceder US$1 milhão dentro do período de um mês corrido, cobramos uma comissão

de 0,1% ou US$0,02 por ação de preço menor que US$5, cobramos a comissão de maior valor durante o

mês.

Os emissores de ETF podem cobrar tarifas de seus produtos. Não recebemos qualquer benefício direto

ou indireto das tarifas desses produtos. Um ETF tipicamente inclui despesas embutidas que podem

reduzir o valor líquido dos ativos, que afeta diretamente o rendimento do ETF e afeta indiretamente o

rendimento da carteira de investimentos. Os clientes devem revisar todas as tarifas cobradas e entender

totalmente a quantia que pagarão em tarifas.

Rescisão

Ambas as partes podem rescindir o acordo de consultoria a qualquer momento por escrito. Não nos

responsabilizamos por futuras alocações de investimento, consultoria ou serviços transacionais (salvo

para transações de encerramento limitadas) sob apresentação de recibo de rescisão. Também

notificamos o depositário que a nossa relação com o cliente se encerrou.

Item 5 – Requisitos de Conta e Tipos de Clientes

É exigido dos clientes que depositem um mínimo de US$100 para abrir uma conta com nosso serviço

discricionário de gestão de carteira, e devem manter um saldo mínimo de US$100.

Tipos de Clientes

Os serviços discricionários de gestão de conta são adequados a indivíduos, incluindo indivíduos com alto

patrimônio líquido.

Item 6 – Seleção e Avaliação de Gestores de Carteira

Nossos serviços discricionários de gestão de carteira são baseados na Teoria Moderna do Portfólio

(MPT). A MPT assume que investidores são aversos a riscos, e só aceitarão riscos mais altos sob uma

compensação adequada de uma expectativa de retornos mais altos. Empregamos um processo

disciplinado na construção de uma seleção de carteiras eficientes para diferentes níveis de aceitação de

riscos. As estratégias são diversificadas com uma variedade de classes de ativos, geografias e setores e

segmentos de mercado.
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As carteiras são construídas utilizando um misto de ETFs cujas participações subjacentes incluem rendas

fixas nacionais e estrangeiras, títulos de capital próprio e moedas. As ações, apesar de sua alta

volatilidade, proporcionam aos investidores exposição ao crescimento econômico e oferecem

oportunidade de ganhos de capital de longo prazo. Geralmente, ações proporcionam uma proteção de

longo prazo efetiva contra inflação e têm uma eficiência fiscal relevante, devido ao tratamento fiscal

favorável a ganhos de capitais de longo prazo e dividendos de ações. Títulos e valores mobiliários

similares a títulos podem ser usados como uma classe de  ativos geradores de renda para investidores

que buscam renda. Apesar de os títulos terem expectativas de retorno mais baixas, eles podem

proporcionar uma atenuação para carteiras mais focadas em ações durante turbulências econômicas

devido a sua volatilidade relativamente baixa e baixa correlação com ações.

Nossos serviços discricionários de gestão de carteira são oferecidos através da Plataforma, que

proporciona ao cliente acesso a informações da conta, incluindo relatórios de rendimento que o cliente

pode usar para avaliar o rendimento de sua conta. Relatórios de rendimento têm o propósito

exclusivamente informativo, e não substituem extratos e confirmações de transações. Os clientes

receberão, mensalmente, de DriveWealth extratos eletrônicos de conta. Aconselhamos os clientes a

revisar com atenção os extratos de DriveWealth. Não fornecemos extratos separados de contas.

Consideração de Riscos

Estratégia de Investimento e Método de Análise Material
Nossas carteiras de investimento são projetadas para produzir o potencial retorno apropriado para o

dado nível de risco; no entanto, não podemos garantir que um objetivo ou meta de investimento será

atendida. Cada cliente deve ser capaz de encarar o risco de perda associado com sua conta, que pode

incluir a perda parcial ou total do capital investido.

Alto Risco de Rotatividade de Carteira
Contas no Programa podem se focar em transações ativas e frequentes devido à lógica e ao algoritmo de

reajuste do Programa. Transações frequentes podem levar a uma rotatividade crescente da carteira e a

possibilidade de ganhos de capital crescente, incluindo ganhos de capital de curto prazo que geralmente

são taxados como renda comum.

Risco de Companhia
Ao investir em valores mobiliários, há sempre um certo nível de risco da companhia ou específico da

indústria, que é inerente a cada companhia ou emissor. Por exemplo, há o risco de a companhia ter um

rendimento desfavorável ou ter seu valor reduzido com base em fatores específicos da companhia ou da

indústria. Isto também é conhecido como risco assistemático e pode ser reduzido através da

diversificação.

Risco Financeiro
Empréstimos excessivos para o financiamento de operações aumentam o risco de rentabilidade, pois a

companhia deve atender os termos de suas obrigações em momentos favoráveis ou desfavoráveis.

Durante períodos de incerteza financeira, a inabilidade de cumprir obrigações de empréstimos pode

resultar em falência e/ou declínio do valor de mercado.
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Análise Fundamental
Os desafios envolvendo análises fundamentais incluem situações onde as informações obtidas podem

estar incorretas; a análise pode não proporcionar uma estimativa precisa de ganhos que pode ser a base

do valor de valores mobiliários. Se o preço de um valor mobiliário se ajusta rapidamente às novas

informações, uma análise fundamental pode resultar em um rendimento desfavorável.

Risco de Inflação
Quando qualquer tipo de inflação ocorre, um dólar hoje não compra tanto quanto um dólar no ano

seguinte, pois o poder de compra se desgasta de acordo com a inflação.

Risco de Gestão
Um investimento com uma empresa varia com o sucesso ou fracasso de suas estratégias de

investimento, pesquisas, análises e determinações de suas carteiras. Se uma estratégia de investimento

não produz os retornos esperados, o valor do investimento tende a decair.

Risco de Mercado
Quando o valor do mercado de ações inteiro ou uma indústria inteira decai, isso pode causar a queda

indiscriminada do valor de ações individuais. Isto também é conhecido como risco sistemático ou

sistêmico.

Investimento Passivo
Uma carteira que emprega uma abordagem passiva “mercados eficientes” (geralmente representado por

investimento de índice) tem o risco potencial em vezes de gerar retornos mais baixos que o esperado

para a alocação mais ampla, que pode ser o caso de classes de ativos mais restritas, e os retornos de

cada tipo de ativo pode desviar da média da classe de ativo. Acreditamos que esta variação do retorno

esperado, geralmente é baixa em condições normais de mercado quando uma carteira é constituída de

ativos diversos, pouco ou não correlacionados.

Pesquisa de Dados
Quando pesquisas e análises são baseadas em programas, serviços de avaliação, mercado geral e

informações financeiras, exames de risco disponíveis no mercado, uma empresa depende das

informações ou capacidades oferecidas por fornecedores, serviços de avaliação, dados de mercado

selecionados e os próprios emissores. Portanto, enquanto nos esforçamos para determinar a precisão da

informação recebida, não podemos prever o resultado de eventos ou ações tomadas ou não tomadas,

ou a validade de todas as informações pesquisadas ou fornecidas que podem afetar, ou não, a

consultoria ou a gestão de investimento de uma conta.

Risco de Valores Específicos
Nosso processo de seleção de ativos busca identificar ETFs que apresentem ampla liquidez, baixas

despesas e poucos erros de seguimento. Nosso processo de seleção não garante a qualidade de um ETF

em particular ou que ele (1) será rentável, (2) acompanhará qualquer índice comparável, (3) operará de

forma clara ou (4) operará de maneira igual ou superior ao seu valor líquido publicamente divulgado.

Nos reservamos o direito de alterar nossa seleção de ETFs recomendados a qualquer momento.

Alterações na seleção de ETFs que usamos podem resultar na venda de títulos existentes e podem estar

sujeitas a responsabilidades fiscais adicionais.
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Risco de Cash Drag
A alocação monetária em sua carteira tem um impacto no rendimento da carteira. Com o crescimento da

alocação monetária, a volatilidade de toda a carteira reduz. Em momentos em que o valor de ativos

investidos está crescendo, carteiras com uma quantidade maior de dinheiro resulta em retornos que

defasam uma carteira inteiramente investida. Alternativamente, quando o valor de ativos investidos

decai, carteiras com uma quantidade maior de efetivo leva a um declínio menos significativo da carteira.

Riscos de ETF
O risco de possuir ETFs reflete o risco de seus valores subjacentes (investimentos alternativos, ações,

títulos, etc.). ETFs também apresentam despesas adicionais baseadas em sua parte de despesas

operacionais e certas tarifas de corretagem, que podem resultar na potencial duplicação de certas

tarifas.

Riscos de Renda Fixa
Várias formas de instrumentos de renda fixa, como títulos, fundos de mercado financeiro, ou certas ETFs

contendo essas detenções, podem ser afetados de várias formas de risco, incluindo:

● Risco de Crédito – O risco potencial de um emissor ser incapaz de pagar juros programados ou
reembolsar capital com juros, conhecido também como “risco de inadimplencia”. O risco de
crédito também pode ocorrer quando a capacidade de um emissor de efetuar pagamentos de
capital e juros quando devido é interrompida. Isto pode resultar em um impacto negativo em
todas as formas de instrumentos de débito, assim como o valor da ação ETF que detém esses
títulos. Detentores de títulos são credores de um emissor e têm prioridade em ativos com
relação a detentores de capital próprio (acionistas) no pagamento de liquidação ou
reestruturação. Quando as inadimplências ocorrem devido a falência, o tipo de título detido
determina a prioridade de pagamento.

● Risco de Duração – Duração é a medida da volatilidade do título, expressada em anos a serem
reembolsados por seu fluxo de efetivo interno (pagamento de juros). Títulos com duração mais
longa apresentam mais risco e têm maior volatilidade de preço que títulos com menor duração.

● Risco de Taxa de Juros – O risco que o valor da retenção de renda fixa aumente por causa de um
aumento na taxa de juros.

● Risco de Liquidez – A inabilidade de, prontamente, comprar e vender um investimento por um
preço próximo ao valor subjacente real do ativo devido à falta de compradores e vendedores.
Enquanto certos tipos de instrumentos de renda fixa são geralmente líquidos (títulos), há riscos
que podem ocorrer, como quando um título operante em qualquer dado momento não aceita
compras e vendas prontamente por um preço eficiente. Por outro lado, quando o volume de
operações está alto, também há o risco de não ser possível adquirir um título em particular pelo
preço desejado.

● Risco de Reinvestimento – Com taxas de juros decaindo, investidores podem ter de reinvestir a
receita de juros ou o capital a um preço mais baixo.

Investimento de Índice
O investimento de índice pode ter o potencial de ser afetado por “risco ativo” (ou “risco de erro de

segmento”), que pode ser definido como um desvio de um índice de referência. Se uma carteira tenta

replicar o desempenho de um índice de referência, a fonte do erro de segmento ou desvio pode vir de

uma carteira satélite ou posição, ou de uma “amostra” de ETF ou um ETF “otimizado” que pode não se
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alinhar ao índice de referência. Nestas instâncias, um gestor de carteira pode escolher reduzir a

ponderação de uma detenção satélite, utilizar satélites muito ativos, ou usar uma posição de “índice

replicado” como parte de seus principais investimentos, para minimizar os efeitos dos erros de segmento

com relação à carteira em geral.

Rácio de Renda de Dividendos Qualificados (“QDI”)
Enquanto muitos ETFs são conhecidos por seu potencial de eficiência fiscal e altas porcentagens de QDI,

há classes de ativos dentro destes veículos de  investimentos ou períodos de investimento que podem

não ser benéficos. Menores períodos de investimento, assim como commodities e moedas (que podem

ser parte de uma carteira de ETF), podem ser considerados “não qualificados” em certas provisões de

códigos tributários. Um investimento de QDI deve ser considerado quando eficiência fiscal é um aspecto

importante da carteira do cliente.

Uso de Algoritmos
Incorporamos tecnologias informáticas para fazer recomendações de investimento e no processo de

gestão de carteira – primariamente através do uso de algoritmos projetados para otimizar vários

elementos de gestão patrimonial. Você deve estar ciente de que este tipo de gestão de carteira é

baseado em uma alocação de investimento pré estabelecida que pode reajustar sua conta e não levar

certas condições de mercado em consideração. Tais transações podem ocorrer com mais frequência do

que você pode esperar e pode não abordar mudanças prolongadas de condições do mercado. Entenda

que mudanças no código do algoritmo podem também ter efeitos materiais em suas recomendações e

gestão de investimento. No caso de condições extraordinárias de mercado, podemos deter operações ou

tomar outras medidas temporárias para ajudar a prevenir um risco indevido de dano à sua carteira. Além

disso, é possível que nós, nossos prestadores de serviço ou nosso Cliente possam experienciar falhas no

equipamento informático, perda de acesso à internet, vírus ou outros eventos que podem impedir o

acesso à nossa Plataforma.

Investimentos Alternativos
Estratégias envolvendo investimentos “alternativos” geralmente incluem aqueles que não se enquadram

em ações, renda fixa ou equivalentes de caixa. Tais investimentos devem incluir “ativos reais” como bens

imobiliários e commodities, e estratégias alternativas tais como estratégias de retorno absoluto e vários

outras estratégias de fundos especulativos: global macro, futuros administrados, ações de longo e curto

prazo, diferentes estratégias, event driven, capitais privados, etc. A meta destas estratégias alternativas é

fornecer diversificação para carteiras de baixa volatilidade e aumentar retornos de longo prazo. Os

investimentos alternativos que recomendamos são geridos através de ETFs; eles não são detenções

individuais. Não investimos diretamente em qualquer Investimento Alternativo, incluindo Fundos

Especulativos, Contas de Futuros Administrados, Capital Privado ou Trustes de Investimentos

Imobiliários.

Eventos Catastróficos
Além de riscos gerais de mercado descritos acima, nossas estratégias de investimento podem estar

sujeitas ao risco de perda resultante de exposição direta ou indireta a um número de tipos de eventos

catastróficos, como pandemias globais, desastres naturais, atos de terrorismo, ataques cibernéticos ou

quedas de rede. A gravidade e o impacto de quaisquer de tais eventos em estratégias de investimento

dependerá de muitos fatores, incluindo a duração e o âmbito do evento de qualquer restrição
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governamental, o efeito da cadeia de suprimentos, confiança geral do cliente, e a gravidade da

interrupção nos mercados nacionais e globais.

Tarifas Baseadas em Rendimentos e Gestão Lado a Lado

Não avaliamos qualquer tarifas baseadas em rendimento, e não nos comprometemos com gestão de

conta lado a lado.

Votação de Clientes de Valores

Não votamos em representantes, e não oferecemos orientação específica para votação de

representantes. Os clientes são responsáveis por votar em representantes associados a seus

investimentos detidos em suas contas e DriveWealth enviará representantes diretamente ao cliente.

Além disso, não oferecemos orientações envolvendo qualquer reclamo em qualquer falência ou

indenização de ação coletiva.

Item 7 – Informações de Clientes Fornecidas a Gestores de Carteira

Nossos serviços discricionários de gestão de carteira são oferecidos através da Plataforma. Utilizamos as

informações enviadas pelo cliente através da Plataforma para determinar uma carteira de alocação de

ativos adequada para o cliente.

Item 8 – Contado do Cliente com Gestores de Carteira

Os clientes podem acessar a Plataforma para obter informações sobre suas contas e acessar documentos

da conta, incluindo confirmações de operações e extrato de conta.

Item 9 – Informações Adicionais

Informação Disciplinar

Nós e nossa equipe diretiva não estivemos envolvidos em qualquer crime material ou ação civíl em

jurisdições interna, estrangeira ou militar, aplicação administrativa de ação, tramitação de organização

auto regulatória envolvendo negócios de investimento, fraude, falso testemunho ou omissão, posse

indevida de propriedade, suborno, perjúrio, falsificação, contrafacção, extorsão ou conspiração para

cometer qualquer destes delitos.

Outras Atividades e Afiliações da Indústria Financeira

Nós e a Passfolio Securities estamos sobre propriedade comum. Apesar de este tipo de acordo

geralmente poder gerar um conflito de interesses , isto não ocorre neste caso, uma vez que somente as

tarifas wrap são cobradas do cliente e não tarifas de transações, salvo como descrito no Item 4, Tarifas,

acima.
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A Passfolio Securities primariamente apresenta aos clientes serviços de corretagem de transporte;

atualmente a DriveWealth exclusivamente. Nós e Passfolio Securities temos dirigentes e pessoas em

comum, compartilhamos escritório e compartilhamos algumas despesas. certas pessoas de nossa equipe

de gestão também são representantes registrados da Passfolio Securities como necessário ou adequado

para exercer suas responsabilidades.

Exigimos que os clientes usem os serviços de execução oferecidos pela Passfolio Securities. Efetuamos as

ordens dos clientes com a Passfolio Securities, que executa as operações em nome dos clientes. As

operações são compensadas e liquidadas pela DriveWealth. Em todos os casos, buscamos efetuar

transações de acordo com os requisitos da Secção 206(3) da Lei dos Assessores de Investimento. A

Passfolio Securities pode receber tarifas, crédito de dinheiro ou outros benefícios de câmbios e outros

centros de mercado, para os quais, enquanto corretora, direciona fluxos de ordens baseado no volume,

tipo de fluxo de ordem direcionado, e se a ordem proporciona ou extrai liquidez do dado mercado.

Também somos afiliados à Passfolio Securities LLC, um Negócio de Serviços Monetários dos Estados

Unidos registrado com a FinCEN. Por conta desta filiação, temos participação indireta na receita gerada

pela gestão de caixa, câmbio monetário e tarifas de criptomoedas. Isto pode representar uma razão para

que lhe incentivemos a utilizar os serviços da Passfolio LLC.

Nossa política é conduzir nossas atividades comerciais de maneira a mitigar conflitos de interesse entre

nós e nossos clientes. Divulgamos aos clientes sobre qualquer conflito de interesses que possa

razoavelmente comprometer nossa imparcialidade e independência, previamente e durante nosso termo

de contrato.

Código de Ética, Participação ou Interesses em Transações de Clientes e Operações Pessoais

Adotamos um Código de Ética que estabelece políticas de conduta ética para toda a nossa equipe.

Exigimos que nossa equipe siga todas as leis e regulações aplicáveis e que haja de maneira ética e

profissionalmente responsável em todos os serviços e atividades profissionais. Nosso Código de Ética

inclui proibições de operações internas, circulação de rumores da indústria e certas contribuições

políticas, entre outros. Periodicamente revisamos nosso Código de Ética e atualizamos conforme

necessário para assegurar que se mantenha atual. Uma cópia do nosso Código de Ética está disponível

sob pedido.

Recomendações de Investimento Envolvendo Interesses e Conflitos de Interesse Materiais

Proibimos nossas pessoas associadas de recomendar ou efetuar uma transação envolvendo um valor

mobiliário a um cliente, no qual nós ou uma “pessoa associada” (associado, membro de família próxima,

etc.) tem algum interesse financeiro material, tal como na função de subscritor ou consultor de um

emissor de valores mobiliários, etc.

Um associado é proibido de emprestar de ou para um cliente, a menos que o cliente seja uma instituição

financeira aprovada.
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Aquisição dos Mesmos Valores Mobiliários Recomendados aos Clientes e Conflitos de
Interesse

Não negociamos por nossa própria conta (negociação de conta própria) com o propósito de gerar

receita, recolhimento de tributos, etc. Nossas pessoas associadas podem comprar ou vender valores

mobiliários que são iguais, semelhantes ou diferentes das que recomendamos aos clientes para suas

contas. Uma recomendação feita a um cliente pode ser diferente, por natureza ou em tempo, de uma

recomendação feita a outro cliente; os clientes normalmente têm diferentes objetivos e tolerâncias ao

risco.

Revisão de Contas

Os clientes podem acessar nossa Plataforma para obter informações sobre suas contas e acessar

documentos de conta, incluindo confirmações de operações e extratos de conta. Não fornecemos

extratos periódicos.

A Plataforma utiliza um algoritmo para monitorar e reajustar as contas dos Clientes conforme necessário.

Nossa equipe supervisiona o funcionamento da Plataforma e seu algoritmo, mas não monitora as contas

individuais dos Clientes. As contas dos Clientes não são revisadas por nossa equipe de maneira regular,

mas podemos revisar contas de Clientes em resposta a investigação, erro suspeito ou potencial fraude.

Periodicamente revisamos as opções de investimento usadas em nossas carteiras e podemos

substituí-las ou ajustar alocações conforme necessário para manter a alocação de ativos da carteira.

Outras revisões podem ser acionadas por eventos materiais de mercado, econômicos e políticos.

Recomendações de Clientes e Outras Compensações

Nós e nossos afiliados ocasionalmente realizamos campanhas promocionais para incentivar os Clientes a

abrir contas na Plataforma da Passfolio. Como resultado, clientes participantes receberão benefícios

promocionais por recomendações bem sucedidas a novos Clientes da nossa Plataforma. Estas

campanhas podem gerar uma razão para que terceiros ou outros clientes existentes nos recomendem

potenciais Clientes, ainda que estes não fizessem esta recomendação. O incentivo a abertura de conta

não influencia na maneira que administramos as contas de nossos Clientes. Além disso, nossos afiliados

podem fornecer a nossos clientes compensações como oferta promocional para abertura de contas em

Passfolio Securities e Passfolio Financial.

Ainda que não compartilhemos receitas de acordos de partilha, a DriveWealth partilha com nossa

afiliada Passfolio Securities LLC tanto receitas de juros sobre saldo de caixa das contas de Clientes,

quanto pagamentos que a Drivewealth recebe de sistemas de execução de operações quando envia

ordens de Clientes para execução a esses sistemas.

A Passfolio Securities é também uma subsidiária de propriedade total de Panchain, Inc., e é uma afiliada

da Consultora. A Passfolio Securities recebe compensações de transações efetuadas em sua conta. Como

afiliada, recebemos um benefício indireto dessa compensação.
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Custódia

Os ativos do Cliente serão mantidos em uma conta separada de DriveWealth no nome do cliente. Não

temos custódia dos ativos dos clientes, com exceção da possibilidade de descontar nossas tarifas wrap

das contas do cliente quando autorizado pelo cliente.

Opção de Investimento

Nossos serviços de gestão de carteira são oferecidos de maneira discricionária. Isso significa que temos a

autoridade de implementar estratégias de investimento e transações para alcançar os objetivos

estabelecidos sem a necessidade da autorização prévia do cliente. Esta autorização será concedida pelo

cliente através da execução do nosso acordo de consultoria, assim como o acordo de conta da

DriveWealth.  A DriveWealth será direcionada a especificamente limitar nossa autoridade de efetuação

de operações e debitação de nossas tarifas wrap da conta do cliente. Nossos clientes têm o direito de

rescindir nossa autorização; no entanto, isso também rescindirá nosso acordo de consultoria.

Os clientes podem impor restrições necessárias sobre os investimentos retidos em sua carteira. Nos

reservamos o direito de rejeitar pedidos de restrição que sejam inconsistentes com nossa estratégia de

investimento estabelecida ou filosofia, ou que sejam inconsistentes com a natureza do funcionamento

do nosso programa de tarifas wrap. Pedidos de restrição em ETFs subjacentes detidas nas carteiras ou

alocações subjacentes não são consideradas necessárias e não serão aprovados. Tais restrições podem

resultar em uma estratégia diferente de nossa recomendação de carteira e pode não atender ao

horizonte temporal, metas financeiras e objetivos de investimento do cliente.

Informações Financeiras

Não solicitamos ou exigimos pagamentos prévios de tarifas de consultoria superiores a US$1.200 por

cliente, para o período de seis meses ou mais com antecedência; portanto, não nos é exigido incluir uma

folha de balanço em nosso folheto de tarifas wrap. Não temos nenhuma condição financeira que tenha o

potencial de impedir nossa capacidade de atender compromissos contratuais com os clientes. Em

nenhum momento incorremos em processos de falência.
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