
 
 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE MODELOS E PROJEÇÕES 

 

 

1. As projeções e estimativas divulgadas nesta página não devem ser consideradas, 

em qualquer hipótese, relatórios de análise para os fins da Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários nº 598, de 3 de maio de 2018, conforme alterada (“CVM” e 

“Instrução CVM 598”), têm caráter meramente informativo, não constituem e não devem 

ser interpretadas como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, 

oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação 

ou adoção de estratégias pelos Clientes da Toro Corretora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda.  

 

2. O conteúdo econômico-financeiro disponibilizado pela Corretora Toro Corretora 

de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a seleção de “Ativos Mais Negociados”, têm 

caráter meramente informativo, podendo corresponder ou não à opinião de profissionais 

de outras corretoras ou instituições. Tais informações têm caráter discricionário, não são 

e não podem ser entendidas como consultorias de investimento tendo em vista que tais 

informações não se destinam a induzir o Cliente à realização de quaisquer operações, 

decisões estas que deverão ser tomadas exclusivamente pelo Cliente.  

 

3. Os índices, as taxas, os prazos e as condições contidas nesta página são meramente 

indicativas e foram consideradas razoáveis na data em que foram divulgadas, podendo 

sofrer alterações em razão de fatores externos que fogem ao controle da Toro Corretora 

de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.  

 

4. Os investimentos planejados realizados em ativos indexados ao dólar têm seu 

resultado apresentado pela última cotação do dólar PTAX disponível. Dessa forma, os 

valores informados podem oscilar em decorrência de variação da taxa de câmbio ao longo 

do tempo e, assim, os resultados informados são meramente estimativas e não 

representam o lucro ou prejuízo efetivamente obtido pelo Cliente. 

 

5. O indicador de remuneração de “Grandes Bancos” foi obtido através da cotação 

de operações com as cinco maiores instituições financeiras do Brasil (“Grandes Bancos”) 

no segmento de Varejo Pessoa Física e corresponde a 80% (oitenta por cento) do 

indexador que referencia a operação, por exemplo, o CDI. As taxas efetivamente pagas 

por cada um dos Grandes Bancos podem ser maiores ou menores que aquelas utilizadas 

pela Toro que as exibe com finalidade meramente ilustrativa.  

 

6. As curvas futuras referentes ao investimento em renda variável são meramente 

ilustrativas e assumem que essa classe de ativos tem retorno equivalente a 220% da taxa 

considerada livre de risco. Essa relação é baseada na estimativa de resultado de longo 



 
 

 

prazo para as classes de dívida soberana de longo prazo e ações de alta capitalização de 

mercado. Tais curvas não representam recomendação de investimento e nem de qualquer 

forma implicam em promessa de resultado futuro. 

 

7. Todas as simulações de retornos futuros levam em conta dados obtidos de fontes 

públicas confiáveis e retratam a expectativa de comportamento dos indicadores 

financeiros ao longo do tempo. Essas simulações têm caráter ilustrativo, não devem ser 

consideradas recomendações de investimento, não são garantidas de qualquer forma pela 

Toro, podem não se concretizar e não levam em conta a situação específica de cada 

investidor. 

 

8. A Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. não dá nenhuma 

segurança ou garantia sobre as informações aqui divulgadas, seja de forma expressa ou 

implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações, uma vez 

que não consideram as características individuais, os objetivos de investimento, a situação 

financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os Clientes deverão obter 

orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de 

tomar uma decisão de investimento. Recomenda-se uma profunda análise das 

características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de realizar qualquer 

operação. 

 

9. As opiniões aqui constantes foram elaboradas com base em informações e dados 

obtidos de diversas fontes, inclusive no material de análise elaborado pela Toro 

Investimentos S.A. (CNPJ 12.455.479/0001-30), conforme devidamente identificadas e 

indicadas no corpo do documento.  

 

10. As projeções e índices aqui constantes foram elaborados com base em 

informações obtidas a partir de fontes publicamente disponíveis, e, portanto, acredita-se 

que sejam precisas e confiáveis, no entanto, a Toro Corretora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda. e suas afiliadas e coligadas não garantem a exatidão das informações 

aqui contidas e, portanto, recomendamos ao investidor que não utilize as informações 

como única fonte para embasar suas decisões de investimento.  

 

11. A Ouvidoria da Toro tem a missão de servir de canal de contato sempre que os 

clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela Toro Corretora de 

Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 

0800 941 0820.  

 

12. Uma via deste documento estará permanentemente disponibilizada no site da Toro 

Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.: www.toroinvestimentos.com.br. 

 

Belo Horizonte, 12 de Janeiro de 2018 
 


