
 

 

Regulamento do Programa  
Indica Toro 

 
 
Na Toro, criamos soluções para tornar a vida financeira das pessoas mais 
simples, próspera e prazerosa. Queremos proporcionar para os nossos 
clientes a melhor experiência de investimentos do mundo, os ajudando a 
encontrar as melhores oportunidades de investimento do mercado e a 
investir de um jeito fácil, seguro e com taxa 0 de verdade. 
 
Se você já é um cliente Toro, conhece bem todas as nossas vantagens. A 
novidade é que agora você pode indicar os amigos para aproveitarem 
todos os benefícios de ser um cliente Toro, potencializando os seus 
próprios investimentos ao mesmo tempo! 
 

Introdução 
 
Queremos descomplicar a forma de investir, dando mais liberdade e 
conhecimento para que nossos clientes possam tomar as melhores 
decisões sobre a sua vida financeira. Com isso, contribuímos para tornar 
o mercado financeiro cada vez mais acessível para as pessoas.  
 
E a nossa missão cresce com cada um de nossos clientes. É por isso que 
a gente quer que mais e mais pessoas compartilhem do nosso objetivo de 
transformar o jeito de investir. Afinal, o que é bom tem que ser 
compartilhado!  
 
E como você já sabe o quão fácil é investir pela Toro, que tal indicar os 
amigos para também aproveitarem as vantagens de ser um de nossos 
mais de 100.000 clientes? É fácil e rápido! Você consegue indicar seus 
amigos pelo próprio app Toro. 
 

1. Aplicação 
 
Este Regulamento se aplica especificamente aos/às:  
 

Clientes da Toro: 
Todos os clientes da Toro que optem por participar  
do programa Indica Toro. 



 

 

Pessoas Indicadas: 
As pessoas indicadas pelos nossos clientes para 
abrirem conta na Toro e receberem os prêmios do 
programa Indica Toro. 

 
 
2. Adesão e Participação 
 
A aderência a este Regulamento e a participação no programa Indica 
Toro é inteiramente de sua voluntária decisão. Você tem total liberdade 
para escolher participar ou não do programa, inclusive se achar, por 
qualquer motivo, que os prêmios oferecidos não lhe interessam. 
 
 

Condições de Participação 
 
 
Você pode participar do programa pelo aplicativo da Toro a qualquer 
momento, desde que seja um cliente Toro, tenha conta ativa e esteja em 
dia com suas obrigações perante a Toro. 
 
 
 

Para fins deste Regulamento, ter sua  
conta ativa na Toro significa que você  
deve transferir/ter transferido, no  
mínimo, R$ 1,00 (um real).    

 

 

Indicação 
 
 
Para participar do programa e ganhar prêmios basta convidar alguém 
para abrir uma conta na Toro compartilhando o seu link pessoal de 
indicação, disponível na área “Meus Prêmios”.  
 
Dessa forma, sempre que alguém abrir uma conta usando o seu link de 
indicação e fizer o primeiro investimento mínimo (conforme explicado no 
item 4 abaixo), você e a pessoa indicada ganham ativos da Bolsa. 
 



 

 

Você faz tudo isso pelo próprio app, 
seguindo o passo a passo ao lado. É 
super fácil e rápido Indicar a Toro!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Objetivo do Indica Toro 
 
O objetivo do Indica Toro é conceder aos nossos clientes a possibilidade 
de ganhar prêmios, na forma de ativos da Bolsa de Valores, mediante a 
indicação de pessoas para abrirem conta na Toro, observados os termos 
e condições previstos neste Regulamento. 
 
Com isso, nossos clientes nos ajudam a transformar o jeito de investir e 
potencializam seus próprios investimentos ao mesmo tempo!  
 

4. Prêmios 
 
Depois que seus amigos abrirem conta na Toro com sua indicação e 
fizerem o primeiro investimento no valor de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil 
reais), você e a pessoa indicada poderão receber seus prêmios.  
 
Você pode acompanhar os seus prêmios pelo aplicativo, na área “Meus 
prêmios”. 
 



 

 

Condições para o Recebimento do Prêmio 
 
 
Para que você possa receber o prêmio, a pessoa que você indicou precisa 
abrir uma conta na Toro com seu link de indicação e, em seguida, 
investir, no mínimo, R$1.000,00 (mil reais) em qualquer classe de 
investimentos (Bolsa de Valores, Fundos de Investimento ou Renda Fixa).  
 

 
Investimento Mínimo: 
Depois que a pessoa indicada abriu a conta na Toro, 
ela deve transferir recursos e fazer o primeiro 
investimento no valor de, no mínimo, R$ 1.000,00.  

 
 
 

Prazo para Recebimento do Prêmio: 
Depois que a pessoa indicada abriu uma conta e 
começou a investir, vocês dois irão receber, em até    
3 (três) dias úteis, a sua recompensa: 2 Ações.  

 
 
 

Prêmio: 
O prêmio do Indica Toro consiste em 2 Ações da  
Bolsa da nossa carteira mensal vigente. A Toro irá 
arcar com todos os custos (taxas e emolumentos  
da B3, dentre outros) para que você possa receber 
seu prêmio. 

 
 
 

Autorização para Compra do Prêmio: 
Ao participar do programa, você autoriza a Toro a 
comprar, em seu nome e ao preço de mercado, as 
Ações relativas ao prêmio. Lembrando que é a Toro 
quem irá arcar com todos os custos relativos à 
compra das Ações! 

 
 
 



 

 

Recebimento dos Prêmios 
 
 
Você será avisado, pelo aplicativo, quando seus prêmios estiverem 
disponíveis para recebimento.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você também pode acompanhar seus novos ativos na área “Meus 
Investimentos”. Lembre-se: a cada indicação você aumenta suas chances 
de acumular prêmios e potencializar seus investimentos. Ou seja, a cada 
pessoa indicada, você poderá ganhar 2 Ações, escolhidas pela Toro, 
conforme a nossa carteira mensal vigente. 
 

5. Perfil de Investidor: Suitability 
 
Tendo em vista que os prêmios do programa Indica Toro consistem em 
ativos da Bolsa, é importante que, antes de indicar os amigos, você 
verifique se esse tipo de ativo é adequado ao seu Perfil de Investidor. 
 
 

Análise de Perfil de Investidor 
 
 
O Perfil de Investidor, também chamado de suitability, é um tipo de 
análise que identifica suas preferências e expectativas em relação aos 
investimentos. Dessa forma, ao abrir sua conta na Toro, no momento do 
preenchimento das informações cadastrais, você deve responder um 
questionário, que objetiva identificar, principalmente, sua tolerância ao 
risco e o tempo que você deseja investir. 



 

 

A resposta a todas as perguntas do questionário de Análise de Perfil de 
Investidor é obrigatória para a conclusão do processo de abertura de 
conta. Respondendo, atentamente, o questionário, a Toro consegue 
determinar em qual categoria de Perfil de Investidor você se enquadra, 
para poder recomendar os produtos mais adequados ao seu perfil. 
 
 

O Perfil de Investidor tem como base três 
requisitos principais: 

 Segurança 
 Liquidez 
 Rentabilidade 

A partir dessa análise, é possível definir se  
você se enquadra no perfil 1) Conservador,  
2) Moderado ou 3) Arrojado. 

 
 
 

Classes de Produtos 
 
 
Para cada Perfil de Investidor, existe uma cesta de categorias de 
produtos, que considera, principalmente, o risco associado ao produto, 
conforme ilustrado abaixo: 
 
 

Perfil Conservador: 
Produtos de Renda Fixa.  

 
 

Perfil Moderado: 
Produtos de Renda Fixa, Ações, Futuros de Ações, 
Clubes de Investimento, Minicontratos e todos os 
produtos do perfil conservador.  

 
 

Perfil Arrojado: 
Produtos de Renda Fixa, Futuros de BM&F, Opções 
de Ações e Futuros, Swap, Operações Estruturadas 
de Opções e todos os produtos do perfil moderado. 



 

 

Declarações 
 
 
Por meio deste Regulamento, você declara e reconhece que: 
 

 Leu, entendeu e concordou com as disposições previstas neste 
item 5 (“Perfil de Investidor: Suitability”); 
 

 Antes de participar do programa, tem ciência de qual é o seu 
Perfil atual de Investidor; 

 
 Caso, ao optar por participar do programa Indica Toro, verificou 

que seu Perfil de Investidor não é adequado aos prêmios 
concedidos por meio deste programa, se comprometeu a 
atualizar as informações relativas ao Perfil de Investidor, para 
que reflitam a realidade atual das suas preferências e 
expectativas em relação aos investimentos; 

 
 Caso tenha optado por participar deste programa, mesmo 

sabendo que os prêmios concedidos não se adequam ao seu 
Perfil de Investidor, foi devidamente alertado, para todos os 
fins, nos termos deste Regulamento, acerca da referida 
inadequação; 

 
 Na hipótese prevista acima, você declara expressamente que 

está ciente da inadequação de perfil; e 
 
 Em qualquer caso, ao optar por participar deste programa, 

concedeu autorização para que a Toro adquira em seu nome as 
Ações referentes aos prêmios obtidos por indicar a Toro.    

 
Saiba mais sobre a nossa Política de Suitability no nosso site e leia o 
artigo que divulgamos sobre o Perfil de Investidor no blog da Toro. 

 
 

Conformidade 
 
 
As normas previstas neste Regulamento, especialmente as disposições 
acerca do suitability, observam devidamente a Resolução CVM nº 30 e 
alterações posteriores, as diretrizes estabelecidas pela ANBIMA e o 
Roteiro Básico do Programa de Qualificação Operacional da B3. 
 

https://www.toroinvestimentos.com.br/
https://blog.toroinvestimentos.com.br/perfil-de-investidor-conservador-moderado-arrojado


 

 

IMPORTANTE: Confira sempre se os produtos selecionados se 
adequam ao seu Perfil de Investidor e leia as condições específicas do 
produto antes de investir. 
 

6. Informações importantes 
 
 

Alteração do Programa 
 
 
A Toro poderá alterar este programa, inclusive modificar a forma de 
conceder prêmios ou, ainda, encerrar e substituir o programa. Qualquer 
alteração no programa será divulgada no nosso site ou aplicativo e 
enviada por e-mail, mediante comunicado, indicando a nova versão 
vigente. 
 
 

Tributação 
 
 
Os tributos que eventualmente sejam devidos em razão da atribuição dos 
prêmios previstos neste Regulamento, sobretudo no momento do resgate 
das Ações obtidas, observarão o disposto na legislação tributária 
aplicável.  
 
 

Condições 
 
 
O recebimento dos prêmios está condicionado ao cumprimento dos 
requisitos estabelecidos neste Regulamento, especialmente em 
conformidade com o disposto nos itens 2 e 4.  
 
Você, desde já, reconhece que não é toda indicação que dará o direito ao 
recebimento do prêmio, mas apenas aquela em que você e a pessoa 
indicada sigam integralmente o passo a passo explicado neste 
Regulamento.  
 
Você reconhece, ainda, que as Ações referentes aos prêmios deste 
programa são escolhidas e disponibilizadas pela Toro, conforme nossa 
carteira mensal vigente, observando-se o preço de mercado. 



Nesse sentido, você reconhece que não poderá escolher as Ações do 
prêmio, nem trocar as Ações recebidas. 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte do Estado de Minas 
Gerais ou do domicílio do cliente cadastrado na Toro para dirimir 
quaisquer questões relativas ao presente Regulamento. 

7. Fale Conosco

Se depois de ler este Regulamento você ainda tiver quaisquer dúvidas, ou 
quiser falar conosco sobre assuntos envolvendo o programa Indica Toro, 
você pode entrar em contato pela seção “Ajuda” no Menu do app Toro ou 
pelos canais abaixo: 

Atendimento 
De segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. 
+ 55 (31) 3665 8700

Correspondência 
Rua Bernardo Guimarães, 166 
Funcionários, Belo Horizonte - MG 
CEP 30140-080 

Declaro que li, entendi e concordei com as disposições previstas neste 
Regulamento. 

camila.sabariego
Riscado


