
Passfolio Advisers, LLC

Acordo de Consultoria

A Passfolio Advisers, LLC (“nós”), uma consultora de investimentos registrada na Comissão de
Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”), oferece a o programa de investimento descrito
abaixo (o “Programa”) através de um aplicativo para celulares e um site (a “Plataforma”). Para
utilizar o Programa, você deve aceitar as provisões deste Acordo de Consultoria (o “Acordo de
Consultoria”) da Passfolio Advisers, LLC, incluindo todos os documentos relacionados citados
neste Acordo de Consultoria. Este Acordo de Consultoria entra em vigor a partir do dia de sua
aceitação de forma eletrônica.

ESTE ACORDO DE CONSULTORIA CONTÉM UMA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. VIDE SECÇÃO
16, ONDE SE ENCONTRAM NOTAS IMPORTANTES SOBRE SEUS DIREITOS.

NOTE-SE QUE: Este Acordo de Consultoria cria um contrato vinculativo entre você e a
Passfolio Advisers, LLC. Favor revisar com atenção o Acordo de Consultoria e todos os
documentos relacionados. Contate-nos através da Central de Ajuda de nosso site caso tenha
alguma dúvida. Ao aceitar este Acordo de Consultoria, você reconhece que está ciente de que
sua assinatura eletrônica tem o mesmo valor de sua assinatura física.

1.  Descrição do Programa

O programa é destinado a pessoas físicas que tenham maioridade legal para aceitar este
Acordo de Consultoria. Você nos nomeia sua consultora de investimento, e como seu
procurador restrito para efetuar os serviços descritos abaixo neste Acordo de Consultoria,
incluindo a autoridade para executar transações de valores mobiliários em seu nome.
Aceitamos esta nomeação sob os termos e condições deste Acordo de Consultoria.

Nossos serviços são oferecidos, unicamente, através da Plataforma. Não oferecemos
consultoria de investimento pessoalmente, por telefone ou através de outro meio. Nós, a
Corretora de Apresentação, e o Depositário (como definido abaixo), não fornecemos qualquer
tipo de consultoria legal, contábil ou fiscal, tampouco fornecemos serviços de planejamento
financeiro geral.

Oferecemos carteiras de investimento de Fundos de Índice (ETFs). Oferecemos três carteiras
de alocação de ativos projetadas para atender três objetivos de risco: Conservador, Moderado
e Agressivo. Para usar a Plataforma, você deve preencher um perfil de risco. Se seu perfil de
risco mudar, você reconhece que deve atualizá-lo de imediato na Plataforma. Utilizamos
estas informações para lhe recomendar um modelo de carteira de investimento. Você tem o
exclusivo critério para aceitá-lo ou rejeitá-lo e escolher outro modelo de carteira de
investimento. Uma vez que você aceita uma carteira de alocação, forneceremos a gestão
opcional de sua carteira, que inclui o monitoramento do rendimento de seus investimentos,
reajuste de alocações para satisfazer os objetivos preestabelecidos, e ajustes necessários à sua
carteira. A Plataforma utiliza um algoritmo simples para efetuar os reajustes de alocações em
sua carteira para as alocações preestabelecidas trimestralmente. Estes reajustes são
automáticos e, normalmente, não há supervisão ou interferências humanas ao algoritmo.

Você deverá abrir uma conta de corretagem (sua “Conta Passfolio”) com a Passfolio
Securities, LLC (“Corretora de Apresentação”), uma corretora registrada na SEC, mebro da
FINRA/SIPC. Somos afiliados à Corretora de Apresentação, que introduz as contas de
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consultoria de nossos clientes à DriveWealth, LLC (o “Depositário”), uma corretora registrada
na SEC, membro da FINRA/SIPC. Não somos afiliados ao Depositário. O Depositário fornece
serviços de compensação e execução, e serve de depositário qualificado para sua conta. A
Corretora de Apresentação é remunerada por transações feitas em sua conta; por sermos
afiliados à corretora de apresentação, somos beneficiados indiretamente por essa
remuneração.

Todas as funcionalidades de abertura de contas, incluindo verificação de identidade e
aprovação, são conduzidos de forma digital pela Corretora de Apresentação. Portanto, você
deve aceitar os termos da Conta de Cliente do Depositário. Você pode abrir uma conta
individual em seu nome, ou uma conta conjunta com um terceiro. Contas em nome de
entidades legais não são aceitas no momento. Você deverá preencher todos os formulários e
acordos necessários da Corretora de Apresentação e do Depositário, incluindo uma
procuração limitada, que (i) nos autoriza a efetuar transações em seu nome, e (ii) autoriza o
Depositário a descontar nossas tarifas previstas em seus acordos conosco de suas contas. A
corretora de Apresentação e o Depositário se reservam o direito de rejeitar qualquer inscrição
de conta por qualquer motivo.

2. Confirmação do Cliente.

Você reconhece que:

● Você deve depositar um mínimo de US$100 para abrir uma Conta Passfolio e se o saldo
cair para menos de US$100 você só poderá sacar todo o saldo e fechar sua conta ou
depositar mais fundos.

● Vários fatores (incluindo o tempo e a frequência de depósitos e saques, ou volatilidade
do mercado) causarão a flutuação das alocações de sua carteira ao longo do tempo.

● Se você escolher um modelo de carteira diferente do que lhe recomendamos, (a) você
assume o risco de seu modelo de carteira render de maneira pior que nosso modelo
recomendado ao longo do tempo; (b) o modelo de carteira que você escolher pode
não ser adequado à sua tolerância a risco, horizonte temporal de investimento,
objetivos de investimento, condições financeiras ou outros fatores ou circunstâncias
que se apliquem a você; e (c) Não nos responsabilizamos por perdas ou outros danos
resultantes de sua escolha de modelo de carteira.

● O Programa: (a) não é um programa completo de investimento; (b) não considera
objetivos múltiplos; (c) não considera ativos externos, concentração, débito ou outras
contas que você possa ter conosco, com nossos afiliados ou com terceiros; (d) tem
limites em modelos de alocação de ativos, perfis e instrumentos subjacentes; (e) não é
indicado a todos os investidores; e (f) se baseia nas informações que você nos fornece
em seu perfil de risco para fornecer recomendações, e não verificamos a integralidade
ou precisão de tais informações.

● Não somos responsáveis pelas obrigações da Corretora de Apresentação e do
Depositário e que você tem acordos separados com você e com a respectiva entidade.
Você também reconhece que os serviços que você recebe através do Programa são
suficientes para sua contratação deste Acordo de Consultoria.

● Não garantimos que o modelo de carteira terá um rendimento melhor que outra opção
de carteira ou investimento disponibilizado pelo Programa ou no mercado em
qualquer período .

3. Autoridade de Transações e Suas Orientações

Você nos concede critério de investimento para executar transações em sua Conta Passfolio
de acordo com o modelo de carteira que você selecionar. Isto significa que não é necessário
que peçamos seu consentimento ou aprovação antes de executar transações em sua conta.
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Quando você deposita fundos em sua Conta Passfolio, investiremos fundos de acordo com as
alocações estabelecidas em seu modelo de carteira, e periodicamente reajustaremos sua
carteira ao modelo de carteira escolhido.

4. Alcance dos Valores Mobiliários

Nossos modelos de carteira são projetados utilizando ETFs que são aprovados na plataforma
de transações do Depositário. De tempos em tempos, o Depositário pode mudar o status de
aprovação de um ETF. Neste caso, temos a opção de substituir retenções em nosso modelo
de carteira por uma detenção similar que seja aprovada pelo Depositário. Se um ETF deixa de
ser aprovado pelo Depositário, o depositário limita as transações com este ETF particular a
somente liquidações de posições.

5. Corretagem e Custódia

Ao utilizar a Plataforma, você nos autoriza e orienta a executar transações em sua conta
através do Depositário. Todas as ordens de compra e venda de valores mobiliários são feitas
por você através da Plataforma. Não há nenhum outro método de execução de ordens de
transações. Todas as ordens são efetuadas em uma fila e durante horários de funcionamento
normal de mercado. Temos o critério de horário de execução de todas as ordens.

Efetuamos ordens envolvendo contas de clientes que operam com os mesmo valores
mobiliários. Cada cliente que participa de uma transação agregada participa com a cotação
média de transações na ordem agregada.

O Depositário geralmente é responsável por: (a) manter e registrar transações monetárias e
de valores mobiliários em sua Conta Passfolio; (b) enviar ordens efetuadas por nós para
execução, compensação e liquidação; e (c) fornecer a você extratos, confirmações, outros
documentos exigidos e outras informações sobre sua Conta Passfolio e transações efetuadas
nela.

Podemos transmitir ou facilitar seus pedidos de saque ou transferência ao Depositário. Não
teremos autoridade para iniciar qualquer saque ou transferência de qualquer valor mobiliário
ou monetário de sua Conta Passfolio, salvo os descontos de tarifas.

Você possui propriedade exclusiva de sua Conta Passfolio, incluindo o direito de sacar valores
mobiliários ou efetivo, votar ou delegar procurador de voto, mover uma ação judicial
enquanto detentor de valores mobiliários contra o emissor de qualquer valor mobiliário em
sua Conta Passfolio, e receber confirmações de transações. Você pode efetuar depósitos e
saques a qualquer momento, sujeito a requisitos de manutenção do Depositário.

6. Rescisão

Você pode rescindir este Acordo de Consultoria a qualquer momento por qualquer razão,
basta entrar em contato conosco através da Central de Ajuda de nosso site. Podemos
rescindir este Acordo de Consultoria a qualquer momento e por qualquer razão, enviaremos
uma notificação de rescisão por e-mail ou outros meios de notificação pela Plataforma.
Podemos rescindir este Acordo de Consultoria de imediato e sem aviso caso você descumpra
os termos deste Acordo de Consultoria.

Sob rescisão deste Acordo de Consultoria, sua Conta Passfolio será considerada encerrada
simultaneamente. Qualquer tarifa não paga será descontada de sua Conta Passfolio. Sob
rescisão, você nos autoriza a orientar o Depositário a vender todas as ações de sua Conta
passfolio e qualquer repartição gerada por essas ações seguindo tais solicitações, e distribuir
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esses lucros a você. Caso você solicite que as ações sejam transferidas a outro depositário ou
corretora, orientaremos o Depositário, de acordo com suas orientações e sujeito às políticas do
novo depositário ou corretora, que transfira as ações remanescentes após o pagamento dos
seguintes como uso dos lucros de uma venda: (a) qualquer saque pendente no momento de
recebimento ou envio da notificação de rescisão; (b) qualquer tarifa não paga; (c) as tarifas
cobradas para a efetuação das transferências a outro depositário ou corretora; e (d) quaisquer
outras tarifas devidas.

Sob rescisão deste Acordo de Consultoria, podemos desativar de imediato sua conta de
usuário e barrar qualquer acesso à Plataforma, a menos que explicitado o contrário
fornecemos de tempos em tempos.

Seu falecimento ou invalidez não rescinde qualquer autorização que você nos conceda neste
Acordo de Consultoria até que recebamos uma notificação de rescisão por escrito de seu
testamenteiro, responsável, procurador ou outro representante legal autorizado.

Salvo previsto em lei aplicável (incluindo, sem limitação, qualquer direito inalienável ou
medida que você possua sob leis de segurança federais ou estaduais aplicáveis), você
reconhece que aceita que a rescisão deste Acordo de Consultoria é seu direito e medida
exclusivo com respeito a qualquer disputa conosco, incluindo, sem limitação, qualquer
disputa relacionada a ou resultante de: (a) qualquer termo deste Acordo de Consultoria ou
nosso cumprimento ou aplicação deste Acordo de Consultoria; (b) quaisquer de nossas
práticas ou políticas ou nossa execução ou aplicação destas políticas; (c) o conteúdo
disponível através da Plataforma ou qualquer alteração no conteúdo fornecido através da
Plataforma; (d) sua capacidade de acessar e/ou utilizar a Plataforma; ou (e) a quantidade ou
tipos de nossas tarifas ou despesas, sobretaxas, taxas aplicáveis ou métodos de cobrança, ou
qualquer alteração em nossas tarifas ou despesas, taxas aplicáveis ou métodos de cobrança.
caso a limitação de medidas prevista acima não seja aplicada totalmente ou parcialmente por
qualquer razão, em nenhum caso nossa responsabilidade total agregada por reivindicações,
perdas ou danos relacionada a este Acordo de Consultoria ou à Plataforma, seja por contrato
ou agravo, incluindo negligência, não excederá o montante (a) total pago por você durante o
período de seis meses precedentes à ação, omissão ou ocorrência que der origem a essa
responsabilidade, ou (b) US$50 mesmo se ambas as partes forem notificadas da possibilidade
de tal reivindicação, perda ou dano; entretanto, tal limitação não se aplicará caso uma
restituição maior seja exigida com base em cláusulas inalienáveis de leis de valores
mobiliários aplicáveis. As seguintes limitações de responsabilidade e exclusão de certos danos
devem ser aplicadas independentemente do sucesso ou efetividade de outras medidas.

7. Tarifas

Como nossa remuneração por este Programa, recebemos uma tarifa com base nos ativos, que
é calculada a partir da quantidade de ativos detidos em sua Conta Passfolio. A tarifa pelo
Programa é de 0,75% ao ano, paga mensalmente em atrasos. A tarifa é calculada a partir do
saldo diário que é multiplicado por 0,75%, e então dividido pelo número de dias do ano. No 15º
dia de cada mês, a tarifa diária agregada é cobrada de sua Conta Passfolio. Se a tarifa
agregada for menor que US$0,50, tal tarifa passará para o mês seguinte. A tarifa será
descontada diretamente de sua Conta Passfolio, como autorizado em seu acordo e conta do
Depositário. Para gerar fundos para nossas tarifas, venderemos até 0,2% de cada ativo
(ordenado pelo valor de mercado) até que se atinja o valor das tarifas pendentes. Não
aceitamos outra forma de pagamento e tampouco permitimos cobranças diretas.

Sob nosso critério exclusivo, a tarifa pode ser anulada de tempos em tempos ou ter um
desconto em razão de promoções especiais ou circunstâncias individuais de clientes.
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Nossa tarifa inclui a maioria das despesas de investimento que normalmente são pagas por
investidores, assim como despesas de abertura e manutenção de conta, tarifas de consultoria
de investimento e tarifas de corretagem. Além de nossa tarifa, você pode incorrer em tarifas
de serviços adicionais do Depositário por itens como transferências ACH, tarifas de saque a
descoberto, extratos ou confirmações de operações impressos ou tarifas de transferência ou
encerramento de conta. Além disso, a Corretora de Apresentação cobra tarifas sobre as
seguintes transações:

● Caso o preço da ação seja menor que US$5 e suas transações em ações dentro de um
mês sejam de US$1 milhão ou menos, uma tarifa de transação de US$0,02 por ação.

● Caso o preço da ação seja menor que US$5 e suas transações em ações dentro de um
mês sejam de mais de US$1 milhão, uma tarifa de transação de US$0,02 por ação ou
uma comissão de 0,1%, cobramos a tarifa de maior valor.

Nenhuma tarifa ou comissão é cobrada pela Corretora de Apresentação por transações com
ações de US$5 ou mais, ou se suas transações em ações dentro de um mês não excedam
US$1 milhão.

Os emissores de ETF podem cobrar tarifas de produtos. Não recebemos benefícios diretos ou
indiretos de tais tarifas sobre produtos. Um ETF normalmente inclui despesas integradas que
podem reduzir o valor líquido dos ativos do ETF, que afeta diretamente o rendimento do ETF
e afeta indiretamente o rendimento da carteira. Os clientes devem revisar todas as tarifas
cobradas para compreender plenamente a quantidade de tarifas que irão pagar.

Nossas tarifas podem mudar de tempos em tempos, como referenciado em uma emenda
deste Acordo de Consultoria. Emendas serão comunicadas a você como descrito abaixo.

8. Notificações e Comunicados

Ao aceitar este Acordo de Consultoria, você nos fornece o consentimento para que enviemos
a você comunicados eletrônicos ao e-mail, número de telefone que você nos fornecer ou
através de publicações na Plataforma. Todos os comunicados enviados a você através de
quaisquer destes métodos, será considerado entregue pessoalmente, tenha você recebido e
lido ou não. Você afirma que possui o equipamento, sistema, aplicativo para celular ou outras
tecnologias necessárias para receber e revisar comunicados, incluindo acesso à internet, um
número de telefone ativo e um e-mail ativo. Você reconhece que deve atualizar de imediato
seu e-mail caso este mude.

9. Disponibilidade da Plataforma e Comentários de Clientes

Aplicamos nossos melhores esforços para que a Plataforma esteja disponível das 9:30 am EST
às 4:00 pm EST de segundas a sextas-feiras (horário de Nova Iorque), com exceção de feriados
nacionais nos Estados Unidos e qualquer outro dia no qual instituições bancárias e mercado
de ações nos Estados Unidos sejam obrigados por lei ou outra medida governamental a
fechar. Entretanto, é compreendido e acordado que a Plataforma utiliza múltiplos recursos e
APIs. Portanto, o funcionamento da Plataforma é dependente da operação desses serviços.

Lhe incentivamos a fornecer comentários de tempos em tempos sobre a Plataforma e o
Programa. Para uma abordagem adequada de qualquer comunicado sobre questões e
dúvidas de clientes, nos reservamos o direito de encaminhar tais comunicados à parte
apropriada para a abordagem do comunicado, incluindo, sem limitações, a Corretora de
Apresentação e o Depositário. Nos reservamos o direito de lhe contatar sobre qualquer
comunicado recebido.
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10. Procurações e Procedimentos Legais

Não votamos por procuração em seu nome. Além disso, não temos a obrigação de tomar
ações ou conceder qualquer conselho com respeito à votação de procuradores solicitado ou
relacionado aos emissores de valores mobiliários detidos em sua Conta Passfolio. Não
tomamos ações ou concedemos conselhos, ou nos responsabilizamos por qualquer valor
mobiliário detido atual ou previamente em sua Conta Passfolio, que são referidos ou sujeitos a
processos legais, incluindo processos de falência ou ações coletivas.

11. Risco de investimento e Reconhecimento de Risco

Todos os investimentos envolvem uma quantidade de riscos e perdas são possíveis, incluindo
o potencial de perda de toda a quantidade investida. Rendimentos passados não são
indicativos de rendimentos futuros. Não garantimos que você alcançará suas metas e
objetivos financeiros através do uso de nosso Programa. Não são todos os investimentos que
são adequados a todos os investidores. Você deve estar ciente dos diversos fatores que podem
afetar sua conta, incluindo os seguintes:

Riscos Materiais de Estratégias de Investimentos e Métodos de Análise. Nossas carteiras de
investimentos são projetadas para produzir o retorno potencial apropriado para o dado nível
de risco; entretanto, não podemos garantir que uma meta ou um objetivo de investimento
serão atingidos. Cada cliente deve ser capaz de assumir o risco de perda associado a sua
conta, que pode incluir a perda de parte ou de todo o capital investido.

Risco da Companhia. Ao investir em valores mobiliários, há sempre um certo nível de risco da
companhia ou risco de indústria específica que é inerente a cada companhia ou emissor. Por
exemplo, há o risco de que a companhia tenha um rendimento baixo ou tenha seu valor
reduzido por conta de fatores específicos da companhia ou de seu setor industrial. Esse tipo
de risco também é chamado de risco assistemático e pode ser reduzido ou mitigado através
da diversificação da carteira.

Risco Financeiro. Empréstimos excessivos para financiar uma operação comercial aumenta o
risco de rentabilidade, pois a companhia deve atender aos termos de suas obrigações em
momentos favoráveis ou desfavoráveis. Durante períodos de incerteza financeira, a inabilidade
de atender obrigações de empréstimo pode resultar em falência ou declínio no valor de
mercado da empresa.

Análise Fundamental. Os desafios envolvendo análises fundamentais incluem situações onde
as informações coletadas podem estar incorretas; a análise pode não fornecer uma estimativa
precisa de ganhos, que podem ser a base do valor de um valor mobiliário. Se o preço de um
valor mobiliário se ajusta rapidamente à nova informação, uma análise fundamental pode
resultar em um rendimento desfavorável.

Risco de Inflação. Quando qualquer tipo de inflação ocorre, um dólar hoje não tem o mesmo
valor de compra que terá no ano seguinte, pois o poder de compra se desgasta à taxa da
inflação.

Risco de Gestão. Um investimento com uma firma varia com o sucesso ou fracasso de suas
estratégias de investimento, pesquisas, análises e determinação de sua carteira. Caso uma
estratégia de investimento não produza os retornos esperados, o valor do investimento decai.

Risco de Mercado. Quando o mercado de ações em geral ou um setor da indústria em geral
decai em valor, isso pode causar a queda indiscriminada do preço de ações individuais. Este
tipo de risco também é conhecido como risco sistêmico.
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Investimento Passivo. Uma carteira que emprega uma abordagem passiva, “mercados
eficientes” (geralmente representante de índices de investimentos) tem um risco potencial de
eventualmente gerar retornos mais baixos que o esperado pela alocação mais ampla, que
pode ser o caso de classes de ativos estritamente focadas, e o retorno de cada tipo de ativo
pode variar do retorno médio da classe de ativo. Acreditamos que essa variação do retorno
esperado geralmente é baixa mediante condições normais de mercado quando a carteira é
composta de ativos diversificados, pouco ou não correlacionados.

Pesquisa de Dados. Quando pesquisas e análises são baseadas em sistemas, serviços de
avaliação, informações financeiras e comerciais gerais disponíveis, ou devido a revisões de
diligência, uma firma se apoia na precisão e validade das informações ou possibilidades
oferecidas por vendedores, serviços de avaliação e dados de mercado selecionados, e até
mesmo os próprios emissores. Portanto, enquanto nos esforçamos para determinar a precisão
das informações recebidas, não podemos prever a ocorrência de eventos ou ações tomadas
ou não tomadas, ou a validade de toda informação pesquisada ou fornecida que pode afetar
ou não a consultoria ou gestão de investimentos de uma conta.

Riscos Específicos de Valores Mobiliários. Nosso processo de seleção de ativos busca
identificar ETFs que exibam liquidação ampla, baixas despesas e poucos erros de seguimento.
Nosso processo de seleção não garante a qualidade de um ETF específico, tampouco garante
que o ETF (a) será rentável, (b) acompanhará apropriadamente quanquel índice comparável,
(c) opere de forma líquida, ou (d) opere em seu valor líquido de ativo publicado ou acima. Nos
reservamos o direito de mudar a seleção de ETFs recomendados a qualquer momento.
Alterações na seleção de ETFs que usamos podem resultar na venda de detenções existentes
e podem estar sujeitas a responsabilidades fiscais adicionais.

Risco de Cash Drag. A alocação de efetivo em sua carteira tem um impacto no rendimento da
carteira. Com o crescimento em efetivo, a volatilidade de toda a carteira é reduzida. Em
tempos em que ativos investidos estão aumentando em valor, carteiras com quantidades
maiores de efetivos levam a retornos que retardam uma carteira investida inteiramente.
Alternativamente, quando ativos investidos estão em declínio no valor, carteiras com uma
quantidade maior de efetivo levam a um declínio menos significante da carteira.

Risco de ETF. O risco de deter ETFs reflete os riscos de seus valores mobiliários subjacentes
(investimentos alternativos, ações, títulos, etc.). ETFs também têm despesas adicionais com
base em suas repartições de despesas de operações e certas tarifas de corretagem, que
podem resultar na possível duplicação de certas tarifas.

Riscos de Renda Fixa. Várias formas de instrumentos de renda fixa como títulos, fundos de
mercado monetário ou certos ETFs que contêm essas detenções, podem ser afetados por
várias formas de risco, incluindo:

● Risco de Crédito – O risco potencial de que um emissor não conseguir pagar juros
programados ou reembolsar capital na maturidade, também conhecido como “risco
de inadimplência”. O risco de crédito também pode ocorrer quando a capacidade do
emissor de efetuar pagamentos de capital e juros quando devido é interrompida. Isso
também pode resultar em um impacto negativo em todas as formas de instrumentos
de débito, assim como os valores de ações ETF que detém essas emissões. Detentores
de títulos são credores de um emissor e têm prioridade nos ativos antes de detentores
de acionistas (detentores de ações) para receber pagamentos de liquidação ou
reestruturação. Quando a inadimplência ocorre devido a falência, o tipo de título
detido determinará a categoria do pagamento.

● Risco de Duração – Duração é a medida da volatilidade de um título, expresso em anos
a serem reembolsados por seu fluxo interno de caixa (pagamentos de juros). Títulos
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com durações mais longas carregam mais riscos e têm volatilidade de preço mais alta
que títulos com menor duração.

●   Risco de Taxa de Juros – O risco de que o valor da detenção de renda fixa decaia por
conta de um aumento nas taxas de juros.

● Risco de Liquidez – A incapacidade de prontamente comprar ou vender investimentos
por um preço próximo ao real valor subjacente do ativo devido à falta de compradores
ou vendedores. Enquanto certos tipos de instrumentos de renda fixa são geralmente
líquidos (títulos), há riscos que podem ocorrer assim como quando uma emissão
operante, em qualquer período, não suporta prontamente a compras e vendas a um
preço eficiente. Por outro lado, quando o volume de operações é alto, há também o
risco de não ser capaz de comprar uma emissão em particular pelo preço desejado.

●  Risco de Reinvestimento – Com as taxas de juros em queda, os investidores podem ter
que reinvestir a receita de juros ou o capital a uma taxa mais baixa.

Investimento de Índice. O investimento de índice pode ter o potencial de ser afetado por
“risco ativo” (ou “risco de erro de seguimento”), que pode ser definido como um desvio de
uma referência estabelecida. Se uma carteira tenta replicar de maneira próxima uma
referência estabelecida, a fonte do erro de seguimento ou desvio pode vir de uma carteira ou
posição satélite, ou de uma ETF “amostra” ou “otimizada” que pode não se alinhar tão
proximamente de uma referência estabelecida. Nestes casos, um gestor de carteira pode
escolher reduzir o peso de detenções satélite, utilizar satélites bastante ativos ou usar uma
posição de “índice replicado” como parte de suas detenções principais para minimizar os
efeitos dos erros de seguimento com relação à carteira em geral.

Rácio de Rendimento de Dividendos Qualificados (“QDI”). Enquanto muitos ETFs são
conhecidos por sua potencial eficiência fiscal e altas porcentagens de QDI, há classes de
ativos nestes veículos de investimentos ou períodos de detenção que podem não ser
benéficos. Detenções de períodos mais curtos, assim como commodities e moedas (que
podem fazer parte de uma carteira de ETF), pode ser considerado “não qualificado” sob certas
cláusulas de código tributário. O QDI de uma detenção deve ser considerado quando a
eficiência tributária é um aspecto importante da carteira do cliente.

Uso de Algoritmos. Incorporamos tecnologias informatizadas para fazer recomendações de
investimentos e processos de gestão de carteiras – primariamente através do uso de
algoritmos projetados para otimizar vários elementos de gestão de patrimônio. Você deve
estar ciente de que este tipo de gestão de carteira é baseado em alocações de investimento
pré-estabelecidas que podem reajustar sua conta e não levar em consideração certas
condições de mercado. Tal operação pode ocorrer com uma frequência maior que a esperada
e podem não considerar alterações prolongadas do mercado. Entenda que alterações no
código do algoritmo podem também ter efeitos materiais em suas recomendações de
carteira e gestão de investimento. No evento de condições extraordinárias de mercado,
podemos parar operações ou tomar outras medidas temporárias para ajudar a prevenir um
risco indevido de prejuízo a sua carteira. Além disso, é possível que nós, nossos prestadores de
serviço ou nossos clientes tenham falhas no equipamento de computador, perda do acesso à
internet, vírus ou outros eventos que possam impedir o acesso à nossa plataforma.

Investimentos Alternativos. Estratégias envolvendo investimentos “alternativos” geralmente
incluem aqueles que não se classificam como ações, renda fixa ou equivalentes de caixa. Tais
investimentos podem incluir “ativos reais” como bens imóveis e commodities, e estratégias
alternativas como estratégias de absolute return e vários outros tipos de fundos especulativos:
global macro, futuros administrados, ações de longo e curto prazo, multi-strategy, event
driven, capital privado, etc. A meta destas estratégias alternativas é oferecer diversificação
para diminuir a volatilidade da carteira e aumentar os rendimentos a longo prazo. Os
investimentos alternativos que recomendamos são geridos através de ETFs; não são
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detenções individuais. Não investimos diretamente em qualquer Investimento Alternativo
incluindo Fundo Especulativos, Contas de Futuros Administrados, Capital Privado ou Trustes
de Investimentos de Bens Imóveis.

Eventos Catastróficos. Além dos 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, tais como pandemias globais,
desastres naturais, atos de terrorismo, ataques cibernéticos ou quedas de rede. A proporção e
o impacto de tais eventos sobre estratégias de investimento dependerão de muitos fatores,
incluindo a duração e o âmbito do evento, a extensão de qualquer restrição governamental, o
efeito sobre a cadeia de fornecimento, a confiança geral do cliente, e a extensão da
interrupção dos mercados nacionais e internacionais.

Esta lista de risco pode não ser uma explicação completa de todos os riscos relacionados a
investir com este Programa. Você deve ler por completo o Folheto de Tarifas Wrap, o Acordo
de Consultoria, os Termos de Uso, a Política de Privacidade e outros materiais que podem ser
fornecidos por nós ou disponíveis na Plataforma. Você pode precisar consultar profissionais
como um conselheiro fiscal, consultor de contabilidade, consultor legal ou um consultor
financeiro antes de contratar nossos serviços.

12. Segurança Cibernética

A Corretora de Apresentação e o Depositário mantêm todos os registros da firma e têm
processos de armazenamento e recuperação de dados de registros para manter livros e
registros completos e precisos de acordo com as Regras 17a-3 e 17a-4 da SEC e Legislação
Aplicável. No evento de um incidente de segurança cibernética causado pela Plataforma
colocar suas informações em risco, incluindo, mas não limitado a, ataques de Negação de
Serviço Distribuído (“DDoS”), invasões de conta, e perda de Informação Pessoal Identificável
(“PII”), aplicamos nossos esforços razoáveis, em coordenação com a Corretora de
Apresentação e o Depositário, para conter a ameaça à segurança cibernética e fornecer
qualquer notificação como requerido pela Legislação Aplicável.

13. Limitação de Responsabilidade

Salvo previsto em lei, não nos responsabilizamos por você por (i) erros honestos de
julgamento ou por perdas devidas a esses erros, ou por qualquer outra perda ou dano
resultante de, ou com base em qualquer ato ou omissão nossa, incluindo nossa efetividade ou
falha em efetuar qualquer transação, a menos que tenhamos violado conscientemente
qualquer lei aplicável ou se comprove nossa negligência grosseira ou nosso envolvimento em
transgressão deliberada; (ii) qualquer perda resultante de nosso cumprimento de suas
instruções; ou (iii) qualquer ato ou falha de atuação da Corretora de Apresentação, do
Depositário, ou por qualquer terceiro. As leis federais e estaduais de valores mobiliários
impõem responsabilidades em determinadas situações sobre pessoas que agem de boa fé e
portanto nada neste Acordo anula ou limita os direitos que você possui sob essas leis.

14. Acordo Integral, Emendas e Avisos

Este Acordo de Consultoria, podendo ser emendado de tempos em tempos, incluindo
qualquer outro documento fornecido pela Plataforma, reflete o acordo completo entre as
partes. Este Acordo de Consultoria substitui qualquer Acordo de Consultoria prévio que você
tenha conosco. Podemos emendar qualquer cláusula deste Acordo de Consultoria a qualquer
momento, incluindo cláusulas que descrevam nossos serviços e tarifas, notificaremos você de
tal emenda com, pelo menos, trinta (30) dias de antecedência da data de efetivação da
alteração. O Acordo de Consultoria atualizado será publicado na Plataforma. Se você
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continuar utilizando a Plataforma, após a data de efetivação do Acordo de Consultoria
atualizado, o consideramos que você aceita e reconhece os termos e condições do Acordo de
Consultoria alterado.

15. Legislação Vigente

Salvo por medidas impedidas por leis federais, a legislação do Estado de Delaware
(independentemente de conflitos de princípios legais) regerá a construção, validade e
administração deste Acordo de Consultoria. No entanto, nada neste Acordo de Consultoria
será construído em inconformidade com o Investment Advisers Act de 1940, como
emendado.

16. Atribuição do Acordo

Você não pode atribuir seus direitos ou obrigações sob este Acordo de Consultoria sem nosso
expresso consentimento prévio por escrito. Não devemos atribuir, de acordo com o
Investment Advisers Act de 1940, como emendado (o “Advisers Act”), nossos direitos ou
obrigações sob este Acordo de Consultoria sem seu consentimento prévio, no entanto,
consideramos seu consentimento a uma atribuição caso você não se oponha a tal atribuição
dentro de 30 dias corridos após a notificação, através da Plataforma ou por e-mail, de nossa
tentativa de atribuição de tais direitos e obrigações. Qualquer reorganização, reestruturação,
ou transação que afete nossa propriedade não será considerada uma atribuição (de acordo
com o Advisers Act) deste Acordo de Consultoria, desde que tal reorganização, reestruturação
ou transação não resulte em uma alteração do atual controle ou gestão.

17. Acordo de Arbitragem

TODAS AS PARTES DESTE ACORDO DE CONSULTORIA RECONHECEM QUE SOB NOMEAÇÃO
DE QUALQUER UMA DELAS, QUALQUER DISPUTA RELACIONADA DE QUALQUER MANEIRA
A ESTE ACORDO DE CONSULTORIA, SUA(S) CONTA(S) PASSFOLIO, OU TRANSAÇÕES SERÃO
SOLUCIONADAS POR ARBITRAGEM VINCULATIVA COMO DISCUTIDO ABAIXO, E NÃO
ATRAVÉS DE QUALQUER LITÍGIO EM TRIBUNAL. ESTE ACORDO DE ARBITRAGEM ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM O FEDERAL ARBITRATION ACT, 9 U.S.C. §§ 1-16:

● TODAS AS PARTES DESTE ACORDO DE CONSULTORIA RENUNCIAM O DIREITO DE
MOVER AÇÃO JUDICIAL UM CONTRA O OUTRO EM TRIBUNAL, INCLUINDO O DIREITO
A UM JULGAMENTO POR JÚRI, SALVO PREVISTO EM REGRAS DO FÓRUM ONDE UM
FORMULÁRIO É PREENCHIDO;

● TODAS AS PARTES DESTE ACORDO DE CONSULTORIA RENUNCIAM A POSSIBILIDADE
DE PARTICIPAÇÃO EM TRIBUNAL DE FORMA COLETIVA OU REPRESENTATIVA OU EM
ARBITRAGEM. TODAS AS DISPUTAS DEVEM SER SOLUCIONADAS ATRAVÉS DE
ARBITRAGEM VINCULATIVA, DE FORMA INDIVIDUAL SENDO REQUERIDO POR NÓS
OU POR VOCÊ;

● DECISÕES DE ARBITRAGEM SÃO NORMALMENTE DEFINITIVAS E VINCULANTES; A
POSSIBILIDADE DE UMA DAS PARTES OBTER UMA ALTERAÇÃO DA DECISÃO DO
TRIBUNAL OU MODIFICAÇÃO DE UMA DECISÃO DE ARBITRAGEM É BASTANTE
LIMITADA;

● A POSSIBILIDADE DAS PARTES DE OBTER DOCUMENTOS, DECLARAÇÕES DE
TESTEMUNHAS E OUTRAS DESCOBERTAS SÃO, GERALMENTE, MAIS LIMITADAS EM
ARBITRAGENS QUE EM PROCESSOS EM TRIBUNAIS;
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● OS ÁRBITROS NÃO TÊM A OBRIGAÇÃO DE EXPLICAR AS RAZÕES PARA SUAS
DECISÕES, SALVO EM SITUAÇÕES LIMITADAS;

● O PAINEL DE ARBITRAGEM, NORMALMENTE INCLUI UMA MAIORIA DE ÁRBITROS QUE
FORAM OU SÃO FILIADOS À INDÚSTRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS;

● AS REGRAS DE ALGUNS FÓRUNS DE ARBITRAGEM PODEM IMPOR LIMITES
TEMPORAIS PARA A VINCULAÇÃO DE UM FORMULÁRIO EM ARBITRAGEM; E

● AS REGRAS DO FÓRUM DE ARBITRAGEM NO QUAL O FORMULÁRIO É PREENCHIDO, E
QUALQUER EMENDA A ESTE, DEVEM SER INCORPORADOS A ESTE ACORDO DE
CONSULTORIA.

ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM DEVE SER LIDA EM CONJUNTO DAS DIVULGAÇÕES
NESTE ACORDO DE CONSULTORIA. TODA E QUALQUER CONTROVÉRSIA, DISPUTA OU
REIVINDICAÇÃO ENTRE A PASSFOLIO ADVISERS, LLC E O CLIENTE OU SEUS
REPRESENTANTES, FUNCIONÁRIOS, DIRETORES, OFICIAIS OU PESSOAS DE CONTROLE,
RESULTANTES DE, EM CONEXÃO COM, DE, OU COM RESPEITO A (a) QUALQUER CLÁUSULA
DE OU A VALIDADE DESTE ACORDO DE CONSULTORIA OU OUTROS ACORDOS
RELACIONADOS À SUA PARTICIPAÇÃO NESTE PROGRAMA, (b) O RELACIONAMENTO ENTRE
AS PARTES DESTE, (c) QUALQUER CONTROVÉRSIA RESULTANTE DE NEGÓCIOS DA
PASSFOLIO ADVISERS, LLC OU DA CONTA PASSFOLIO DO CLIENTE (COLETIVAMENTE,
“REIVINDICAÇÕES”), OR (d) QUALQUER TRANSAÇÃO EM SUA CONTA COM PASSFOLIO
ADVISERS, LLC DEVE SER CONDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR ARBITRAGEM DE ACORDO
COM AS REGRAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM DOS ESTADOS UNIDOS. A
ARBITRAGEM DEVE SER INICIADA PELO PEDIDO ESCRITO POR ARBITRAGEM OU UMA
NOTIFICAÇÃO ESCRITA DA INTENÇÃO DE ARBITRAR SOBRE A OUTRA PARTE. A DECISÃO
DOS ÁRBITROS DEVE SER CONCLUSIVA E VINCULATIVA SOBRE AMBAS AS PARTES. CADA
PARTE É RESPONSÁVEL POR SUA PARTILHA DE TARIFAS DE ARBITRAGEM AVALIADAS PELO
ÁRBITRO SOB AS REGRAS DE PROCEDIMENTOS DO GESTOR DE ARBITRAGEM. SE VOCÊ
ACREDITA QUE NÃO PODE PAGAR QUALQUER TARIFA QUE DEVE SER PAGA POR VOCÊ,
VOCÊ PODE REQUISITAR QUE A PAGUEMOS OU REEMBOLSEMOS, E CONSIDERAREMOS
SEU PEDIDO DE BOA FÉ.

AS PARTES RECONHECEM QUE NÃO DEVE HAVER DIREITO OU AUTORIDADE PARA QUE
QUALQUER REIVINDICAÇÃO SEJA ARBITRADA EM AÇÕES COLETIVAS, E O CLIENTE
RENUNCIA EXPRESSAMENTE QUALQUER DIREITO DE MOVER UMA AÇÃO JUDICIAL OU DE
ARBITRAGEM COLETIVA CONTRA A PASSFOLIO ADVISERS, LLC OU SEUS REPRESENTANTES,
FUNCIONÁRIOS, DIRETORES, OFICIAIS OU PESSOAS DE CONTROLE COM RESPEITO A
QUALQUER REIVINDICAÇÃO.

Não obstante, o que antecede ou qualquer disposição ao contrário neste Acordo de
Consultoria, em nenhum caso este Acordo de Consultoria representa uma renúncia ou
limitação de direitos que o Cliente pode possuir sob leis de valores mobiliários federais ou
estaduais, de buscar alguma solução por outros meios se e visto que a garantia de tais direitos
ao Cliente e não permite a renúncia deste.

18. Acordos Adicionais, Divulgações e Termos

Você reconhece o recebimento de nossos acordos adicionais, divulgações e termos,
entregues de maneira eletrônica e disponíveis na Plataforma, que estabelecem as condições
de uso da Plataforma, todos os documentos citados podem ser emendados periodicamente,
Os acordos adicionais, divulgações e termos são considerados parte deste Acordo.
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19. Documentos de Divulgação

Você reconhece o recebimento de nosso Folheto de Tarifas Wrap (o “Folheto”) e nosso
Resumo de Relacionamento com o Cliente (“Formulário CRS”), entregues de maneira
eletrônica e disponíveis na Plataforma , cujos documentos contêm certas divulgações sobre
práticas de corretagem, fatores de risco e potenciais conflitos de interesse, todos podem ser
emendados periodicamente sujeitos à legislação. O Folheto e o Formulário CRS também
estão disponíveis na página de Divulgação pública de Consultoria de Investimento da
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em www.adviserinfo.sec.gov. O Folheto
de Tarifas Wrap  e o Formulário CRS são considerados parte deste Acordo.

20. Política de Privacidade

As informações que você nos fornece, incluindo suas informações pessoais, estão sujeitas aos
termos de nossa Política de Privacidade, que está disponível na Plataforma. Ao aceitar este
Acordo de Consultoria, você reconhece o recebimento da Política de Privacidade, que pode
ser emendada periodicamente através da publicação de novas versões na Plataforma. A
Política de Privacidade é considerada parte deste Acordo.

Salvo exigido por lei ou requerido por autoridades regulatórias, concordamos em manter
absoluto sigilo de todas as informações pessoais e financeiras privadas que você nos fornece,
salvo informações que você explicitamente concorda em compartilhar publicamente. Você
reconhece que não deve utilizar informações confidenciais que fornecemos a você para o
desenvolvimento de serviços que compitam com a Plataforma.

Você nos autoriza a gravar e armazenar suas ligações telefônicas e comunicações eletrônicas
com nossos representantes e pessoas associadas sem aviso prévio. Você autoriza
expressamente que nossos representantes ou pessoas associadas lhe contatem para fins de
avaliação da oferta dos serviços de consultoria, do Programa ou outros produtos e serviços
através de ligações, mensagens escritas ou e-mail, através do número de telefone, endereço e
e-mail fornecidos por você, incluindo números de telefone, endereços e e-mails adicionais ou
atualizados.

A autorização acima permanecerá vigente a menos que ou até que você especificamente a
revogue através de notificação a nós.

21. Títulos

Os títulos deste Acordo de Consultoria são descritivos e por questões de conveniência apenas
e não devem constituir alterações do âmbito dos direitos e obrigações criados por este Acordo
de Consultoria.

22. Renúncia

O fracasso de qualquer parte a qualquer momento em declarar o incumprimento e rescisão
deste Acordo de Consultoria devido a qualquer violação ou violações de cláusulas deste
Acordo pela outra parte, não será considerado uma renúncia de tal parte. Qualquer violação
subsequente pela outra parte seguida de uma demanda por rigoroso cumprimento não deve
ser considerada uma renúncia expressa ou implícita, e, posteriormente, não há a necessidade
de uma notificação de incumprimento à outra parte.

23. Divisibilidade

http://www.adviserinfo.sec.gov
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Caso qualquer cláusula deste Acordo de Consultoria ou qualquer outro acordo relacionado ao
Programa e à sua Conta Passfolio seja considerada inaplicável ou inválida sob legislação, regra
ou ordem ou decisão administrativa ou judicial, a validade e aplicabilidade do restante das
cláusulas deste Acordo de Consultoria seguem vigentes.

Assinatura Eletrônica


