
 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA INVESTIDORES 

CFDs através da TeleTrade Invest 

Propósito  
 
Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. As informações 

são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas em potencial deste produto e para compará-
lo com outros produtos. 

Produto 
 

Nome do Produto: TELETRADE INVEST 
 
Entidade do Produto: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. A empresa está registrada como uma Empresa de Investimento 
de Chipre (CIF) sob o número de registro HE272810 e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) sob a 

licença de número 158/11. A empresa é regulamentada pela Lei 87 (I) de Serviços e Atividades de Investimento e Mercados 
Regulados. Você pode encontrar mais informações sobre a TeleTrade-DJ International Consulting Ltd e nossos produtos em 
https://www.teletrade.eu. Você também pode entrar em contato conosco pelo telefone +35722514442. Este documento foi 
atualizado pela última vez em 22 de janeiro de 2020. 

Alerta: Pode estar prestes a adquirir um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. 

O que é este Produto? 
 

Tipo: O TeleTrade Invest é um produto conhecido como copy-trading ou social trading que permite obter uma exposição indireta 
a um ativo subjacente, como títulos, commodities, índices e outros tipos de ativos, copiando negociações de outras pessoas 
conhecidas como 'Traders' ou ‘Master Traders”, dos quais o investidor pode selecionar, com base no perfil, risco e desempenho, a 
partir da classificação de operadores mantidos pela TeleTrade, que pode ser encontrada em https://www.teletrade.eu/pt/teletrade-
invest/rating Titular de um 'Master' ou assim, um 'Trader' atua como um provedor de sinais de negociação para sua conta, para que 

sua conta abra ou feche as mesmas transações que as do seu trader escolhido, com o volume de negociação ajustado pelo tamanho 
relativo do seu depósito. Portanto, o desempenho da sua conta seguirá o do profissional que você escolheu. Observe que o TeleTrade 
Invest não é um serviço discreto de gestão de capital mas uma plataforma técnica que permite a cópia de transações. O papel da 
TeleTrade no produto é especificamente limitado ao fornecimento da plataforma técnica para o funcionamento das contas do trader 
no serviço e à cópia das transações das contas do trader para as suas contas, e também à execução de suas ordens comerciais 
resultantes. A TeleTrade, no entanto, não é responsável pelas decisões dos titulares de contas de trader e, portanto, não pode garantir 
ou ser responsabilizada por quaisquer resultados de negociação ou níveis de rentabilidade. Mais informações sobre o comércio de 
cópias podem ser encontradas em https://www.teletrade.eu/pt/teletrade-invest 

 

 
Objectivos: O objetivo do comércio de cópias é permitir que os investidores se beneficiem do conhecimento e das habilidades de 

traders mais experientes. Sob o serviço Copy Trade, não é necessário negociar por conta própria, pois pode ganhar copiando 
negociações dos Traders que selecionou. Os investidores podem empregar seus fundos sem precisar tomar decisões rápidas por 
conta própria e executar transações comerciais individuais no mercado manualmente, enquanto os Negociantes podem obter renda 
extra na forma de recompensa de comissão por operações bem-sucedidas que os investidores realizam com base na cópia das 
transações do Negociante. A cópia comercial é realizada no modo automático. Assim, não é obrigado a tomar uma decisão em 
relação a todas as transações. 
 
Investidor de Retalho Pretendido: A negociação desses produtos é adequada para clientes de retalho e profissionais, no entanto, 

destina-se a investidores que (i) têm uma tolerância de alto risco; (ii) estão a negociar com dinheiro que podem perder, sujeito à 
proteção de saldo negativo; (iii) possuir experiência em negociação e/ou conhecimento sobre investimentos em produtos 
alavancados e entender o impacto dos riscos associados à negociação de margem; e (iv) e procuram principalmente a possibilidade 
de crescimento de capital no horizonte de curto prazo, arriscando uma quantia de seus próprios recursos em instrumentos dos 
mercados financeiros. É necessário que seja capaz de entender e aplicar as estatísticas de risco/desempenho fornecidas pela 
TeleTrade para todos os traders classificados, a fim de concluir se o uso deste ou daquele trader será adequado às suas necessidades. 
Lembre-se de que cada uma das suas posições também são afetadas por qualquer outra posição aberta que você tiver connosco. 
 
Termo:  Os CFDs geralmente não têm data de vencimento ou período mínimo de permanência e prazo fixo, e expiram apenas 

quando decide fechar uma negociação ou no caso de não ter margem disponível para sustentar a posição aberta. Na negociação de 
cópias, suas posições são abertas e fechadas automaticamente, seguindo os sinais de negociação do profissional escolhido, portanto, 
deve monitorar as suas contas o tempo todo para determinar se os desenvolvimentos na negociação são consistentes com suas 
necessidades.  

https://www.teletrade.eu/
https://www.teletrade.eu/pt/teletrade-invest/rating
https://www.teletrade.eu/pt/teletrade-invest/rating
https://www.teletrade.eu/pt/teletrade-invest


 

 

Quais são os Riscos e o que pode receber em troca? 

Resumo do Indicador de Risco (SRI-Summary Risk Indicator): A empresa classificou este produto como um produto de alto risco 
devido às características de negociação, portanto, este produto obtém a maior pontuação de risco, que é 7 em 7. Os CFDs negociados 
por via do copytrading são altamente especulativos 
e apresentam alto nível de risco de perder todo o seu 

capital, depósito inicial e/ou investimento. Deverá 
garantir que, a sua conta contenha margem 
adequada para evitar interrupções e manter sua 
posição aberta. Esteja ciente do risco cambial. No 
caso de CFDs com moedas de negociação 
diferentes da liquidação, os elementos essenciais do 
instrumento são calculados na moeda de 
negociação. A liquidação das transações na conta é 

realizada após a conversão dos valores expressos de 
qualquer forma. O retorno final que obterá 
dependerá da taxa de câmbio entre 
as duas moedas. Este risco não é considerado no 
indicador demostrado acima. Os riscos de 
negociação são intensificados pela alavancagem - 
em qualquer caso, as perdas nunca excederão o valor investido. Caso o saldo da conta de um Cliente entre no território negativo, 
por exemplo, devido a uma lacuna no mercado, esse valor não será solicitado pela Empresa e a conta do Cliente será devolvida a 

zero (0). Em tempos de alta volatilidade ou incerteza económica de mercado, os movimentos dos preços de mercado podem flutuar 
criticamente; essas flutuações são ainda mais significativas se suas posições forem alavancadas e também podem ser afetadas 
adversamente. Consequentemente, as chamadas de margem podem ser feitas naquele momento ou com frequência. Em caso de 
inadimplência, as posições abertas podem ser fechadas e qualquer déficit será suportado pelo cliente. Prossiga na negociação de 
CFDs somente após reconhecer e aceitar os riscos relacionados. Considere com cuidado se a negociação de produtos alavancados é 
apropriada para você. 
 
Cenários de desempenho: Os cenários demostrado ilustram como seu investimento pode ser realizado em caso de negociação 

intradiária. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho 
futuro com base em evidências do passado sobre como o valor desse investimento varia e não é um indicador exato. O que recebe 
varia de acordo com o desempenho de mercado e por quanto tempo mantém o investimento. Os cenários são avaliados na moeda 
de negociação que pode diferir da moeda de liquidação. O cenário de stress mostra o que pode recuperar em circunstâncias extremas 
de mercado e não leva em conta a situação em que não podemos pagar ou cumprir nossas obrigações. 
 
O investidor define uma proporção específica de cópias comerciais ao vincular sua conta de investidor a uma conta de trader. O 
volume de uma transação de negociação na conta do investidor é calculado com base nessa relação e também na relação entre o 
património do investidor e o património do trader. 

 

Volume de Transações do Investidor = Índice x (Património do Investidor/Património do Trader) x Volume de Transações 

do Investidor 

 
Digamos que um investidor tenha se interessado pelo histórico de negociação e pelas estratégias de um determinado trader, cuja 
taxa de comissão é de 10%. O investidor vinculou sua conta de investidor com o saldo da conta de US$ 10.000 a uma respectiva 
conta do trader e, em seguida, estabeleceu a taxa de cópia em 100%. O Trader abre uma posição de COMPRA de 0,5 lotes em 
EUR|USD ao preço de 1,12, tendo o valor de US$ 5.000 em sua conta de negociação. 

 
O Trader fecha a posição de COMPRA de 0,5 lotes em EUR|USD a 1,13 e bloqueia um lucro de US$ 500. Nesse caso, o lucro do 
investidor é de US$ 1.000. A recompensa do comerciante de US$ 100 (10% do lucro do investidor) é reservada na conta de retenção 
de comissão e, em seguida, é distribuída entre o comerciante e o investidor durante o procedimento de liquidação. 
 
Caso o Trader feche a posição de COMPRA de 0,5 lotes em EUR|USD a 1,11 e bloqueie uma perda de - US$ 500. Nesse caso, a 
perda do investidor é de US$ 1.000. A recompensa do comerciante é 0. 

 

 
Os cenários acima mostram como seu investimento pode ser realizado. Você deve sempre ter em mente que um movimento volátil 
de preço pode levar rapidamente a lucros ou perdas em seu investimento e que uma pequena porcentagem da alteração de preço 

pode resultar em mudanças significativas nos retornos de seu investimento devido ao efeito de alavancagem. 

O que acontece se a TeleTrade-DJ International Consulting não puder pagar? 
 
Se a TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. não puder cumprir com as suas obrigações financeiras consigo, poderá perder todo 
o valor do seu investimento (ou seja, saldo da conta mantido com a Empresa). No entanto, a Companhia é membro do Fundo de 
Compensação para Investidores, que cobre clientes elegíveis até um máximo de €20.000 por investidor. Mais detalhes podem ser 
encontrados aqui. A TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. separa todos os fundos de clientes de retalho dos seus próprios 

fundos, de acordo com as regras da CySEC sobre a salvaguarda de instrumentos financeiros e fundos pertencentes a clientes, 
portanto, os fundos de clientes de retalho não estão sujeitos ao risco de qualquer processo contra a Empresa. 

https://www.teletrade.eu/pt/about/investor-comp


 

 

Quais são os custos? 
 
Custos de Negociação: A tabela abaixa representa diferentes tipos de custos associados à negociação de CFDs sob o regime do 
programa TeleTrade Invest: 

 

 

Custos 

Únicos 

de 

Entrada 

ou Saída 

Spread 

Um spread é a diferença entre o preço de compra (compra) e o preço de venda 
(venda) no instrumento específico que você negocia. Esse custo se aplica a todas as 
transações comerciais e é realizado toda vez que você abre e fecha uma negociação. 

É divulgada a quantidade de spread que você incorrerá ao fazer uma negociação em 
um instrumento específico aqui 

Comissão 

É a comissão que paga quando compra e vende uma instrumentio. Este custo pode 
não ser cobrado por determinados tipos de conta. Pode verificar se a comissão se 
aplica à conta de negociação  de um tipo especifico aqui. 
A comissão também é paga ao Trader. Pode conferir a comissão do trader aqui 

Conversão de Moeda 

Este é um custo para a conversão de lucros e perdas realizados, bem como quaisquer 

custos e encargos pela negociação de instrumentos denominados em uma moeda 
diferente da da sua conta. 

Custos 

Contínu

os 

Swap 

Swap de custos contínuos Esse é o custo de financiamento para manter sua posição 
aberta da noite para o dia. O custo do swap pode ser positivo ou negativo, 
dependendo do instrumento a ser negociado. São divulgados pontos de swap longos 
e curtos para cada instrumento oferecido aqui 

 

 

Por quanto tempo o devo manter e posso resgatar dinheiro mais cedo? 

 
Para a Copy-Trading, não há período de retenção recomendado ou mínimo. Na troca de cópias, suas posições são abertas e fechadas 
automaticamente, seguindo os sinais de negociação do profissional escolhido, portanto, deve acompanhar as suas contas o tempo 
todo para determinar se os desenvolvimentos nas negociações são consistentes com suas necessidades. Pode parar de usar o produto 

ou desconectar-se de qualquer trader a qualquer momento; no entanto, deve entender que todas as negociações que permanecerem 
abertas na sua conta no momento da desconexão permanecerão abertas até as feche manualmente. Quaisquer posições em aberto 
que tem na sua conta podem ser fechadas automaticamente se os fundos disponíveis ficarem abaixo de 50% (para contas de ) ou 
abaixo de 20% (para contas profissionais) da margem necessária para abrir essas posições. Pode solicitar a retirada dos fundos 
disponíveis em sua conta a qualquer momento e isso será processado, se elegível, o mais rápido possível ou no próximo dia útil. 
Aplicam-se valores mínimos de retirada. Alguns bancos podem cobrar taxas de transação. 

Como posso reclamar? 
 
Se desejar fazer uma reclamação, envie um e-mail com a descrição completa do problema enfrentado para complaint@teletrade.eu. 
Depois que uma reclamação por escrito for enviada, um membro de nossa equipe enviará um aviso de recebimento para o endereço 

de e-mail registrado do Reclamante dentro de cinco (5) dias úteis após o recebimento, para verificar se a Empresa recebeu a 
reclamação por escrito. Se não estiver satisfeito com a decisão final da Empresa, poderá enviar uma reclamação ao Ombudsman 
Financeiro em http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument  

Outra Informação Relevante: 
 

Encontrará informações detalhadas sobre nosso produto TeleTrade Invest, clicando aqui. Leia e compreenda os termos de 

negócios, os Termos e Condições específicos para o TeleTrade Invest, a política de execução sumária de pedidos e o aviso de aviso 

de risco exibido na seção legal do nosso website 

 

https://www.teletrade.eu/pt/trade/condition-ndd-mt4/forex
https://www.teletrade.eu/pt/trade/account-types
https://www.teletrade.eu/pt/teletrade-invest/for-trader
https://www.teletrade.eu/trade/pt/condition-ndd-mt4/forex
mailto:complaint@teletrade.eu
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument
https://www.teletrade.eu/pt/teletrade-invest
https://www.teletrade.eu/about/regulating-documents

