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PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ): 

 

01. Qual é a atividade empresarial da FINANCE, empresa do mesmo grupo econômico do FINANCE 

TRADE BANK? 

 

A FINANCE possui como atividade principal a administração de fundos por contrato ou 

comissão, bem como atividades de consultoria em gestão empresarial, atuando na identificação, 

fomento e favorecimento de projetos empresariais em diversos segmentos da economia, 

prestando ainda serviços de consultoria e financiamento para outras empresas para fortalecer 

o seu desenvolvimento e crescimento. 

 

02. Como funciona o investimento na FINANCE? 

 

Por meio de um contrato de investimento conversível em participação societária previsto nos 

arts. 61-A e seguintes da Lei Complementar 123/2006, o investidor pode realizar um aporte de 

capital na empresa (a partir do mínimo de R$ 1.000,00), pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses 

e máximo de 60 (sessenta) meses, sendo que o percentual de retorno do investimento é de até 

5% (cinco) por cento ao mês, além da remuneração correspondente a distribuição dos lucros 

ao final de cada ano. 

 

03. Como funciona a distribuição de lucros anual? 

 

Ao final de cada ano, o investidor faz jus a uma remuneração correspondente ao valor do seu 

investimento em relação aos resultados distribuídos pela FINANCE, sendo que deste valor será 

deduzido (abatido) o valor da remuneração mensal que o investidor já houver recebido durante 

o ano.  

 

04. O que acontece quando terminar o prazo do investimento? 

 

Ao final do prazo de 12 (doze) meses a 60 (sessenta) meses, que é o prazo do investimento, o 

investidor possui as seguintes opções: a) realizar o saque do valor investido; b) realizar um 

novo contrato de investimento; ou c) converter o valor investido em participação societária, 
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tornando-se um sócio da FINANCE e adquirindo uma fração da empresa em quotas, o qual será 

proporcional ao valor que houver investido (percentual de referência). 

 

05. Como sócio, o investidor continua a receber o percentual de lucro pelo investimento? 

 

Ao se tornar sócio o investidor deixa de receber a remuneração mensal pelo investimento de 

até 5% (cinco por cento), porém passa a participar integralmente da distribuição dos lucros, 

mas também das eventuais perdas da empresa, recebendo as quotas proporcionais ao capital 

que houver investido, participando da empresa como sócio na forma da lei.  

 

06. Como investidor há alguma responsabilidade pela empresa? 

 

O investidor não é considerado sócio nem terá qualquer direito a gerência ou voto na 

administração da FINANCE, bem como não responderá por qualquer dívida trabalhista, fiscal, 

civil ou de qualquer natureza da empresa, inclusive em recuperação judicial, como dispõe o art. 

61-A, §4º, inciso II, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

07. É possível reinvestir o valor ao final do prazo do investimento? 

 

Sim, ao final do prazo do investimento é possível celebrar um novo contrato de investimento 

que terá novamente o prazo de 12 (doze) meses a 60 (sessenta) meses, não havendo 

necessidade de converter o investimento em participação societária, ou seja, não há a obrigação 

de se tornar sócio.  

 

08. Enquanto investidor há o risco de perdas? 

 

Não, pois o aporte do investimento não integrará o capital social da empresa e sofrerá correção 

monetária pelo índice do IGP-M/FGV, nos termos do art. 61-A, da Lei Complementar 123/2006 

que foi incluído pela Lei Complementar nº. 155/2016.  

 

09. Como é rentabilizado o valor do investimento? 
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O valor do investimento é e utilizado no desenvolvimento das empresas do grupo econômico 

do FINANCE TRADE BANK, sendo que pelo contrato de investimento a FINANCE se 

comprometem a empregar a totalidade do aporte para os fins sociais da empresa. 

 

10. Quais os principais segmentos de negócios do grupo FINANCE atualmente? 

 

O principal segmento de negócios do grupo FINANCE está atrelado ao processo de extração e benefício 

do minério de ouro por meio da parceria firmada com a empresa BRASIL OVERSEAS COMPANY GHANA 

LIMITED, situada no continente africano. Ademais, o GRUPO FINANCE tem hoje entre seus segmentos 

de negócios a construção (em andamento) de uma refinaria de ouro, em Nairóbi, em joint venture com 

a DBRIDGE SOLUTIONS GROUP situada em Dubai (Emirados Árabes Unidos), CRUST RESOURCES 

CORPORATION (Vancouver, Canada) e BRAVIE GROUP situada em Nairóbi (Quênia). 

 

Também, o GRUPO FINANCE também atua na importação e exportação de commodities para o 

hub do Oriente Médio, situado em Dubai, incluindo a existência de um centro de distribuição de 

açúcar, pimenta-do-reino e açaí para todo o continente asiático. 

 

Ainda, o GRUPO FINANCE é proprietário do FINANCE TRADE BANK 

(www.ftradebank.com.br), por meio do qual desenvolve a prestação de diversos serviços 

financeiros e bancários. Não obstante, a FINANCE recentemente iniciou serviços na área 

educacional, oferecendo como benefício aos investidores, um curso de trading para a Bolsa de 

Valores (www.financetrade.com.br/coaching) 

 

11. E se o investidor desejar resgatar o investimento? 

 

O resgate do aporte feito pelo investidor poderá ser realizado a qualquer tempo entre 12 (doze) 

meses a 60 (sessenta) meses do investimento e nesse caso o valor que o investidor receberá 

será o valor investido devidamente corrigido pelo índice do IGP-M/FGV, conforme dispõe o art. 

61-A, §7º, da Lei Complementar 123/2006. 

 

12. E se o investidor desejar resgatar o investimento antes do prazo mínimo de 12 (doze) meses? 
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Nesse caso o investidor tem a opção de transferir a titularidade do aporte para terceiros ou 

para a própria FINANCE. A transferência da titularidade do aporte para terceiro dependerá do 

consentimento da Empresa, como dispõe o art. 61-A, §9º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

13. Há multa para o resgate antecipado do investimento? 

 

Sim. Se o investidor desejar efetuar o resgate do investimento antes do prazo estipulado em 

contrato, a penalidade aplicada corresponderá à metade do valor bruto que o investidor houver 

recebido a título de juros de rendimento, durante o prazo que permaneceu com o aporte 

investido, além de eventual alteração na forma de tributação correspondente ao Imposto de 

Renda, conforme Instrução Normativa RFB n° 1.719/2017. 

 

14. Como o investidor pode solicitar um resgate? 

 

O resgate poderá ser solicitado simplesmente com uma comunicação escrita (e-mail ou 

correspondência com aviso de recebimento) a ser enviada à FINANCE ou seus representantes 

legais com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência. 

 

O resgate do investimento também poderá ser feito por meio de solicitação digital através da 

plataforma de investidores situada na área de membros do site (www.financetrade.com.br).  

 

15. O que acontece se o investidor não solicitar o resgate até o fim do prazo do investimento? 

 

Se o investidor não solicitar o resgate dentro do prazo máximo a FINANCE irá realizar o 

pagamento do resgate ao investidor automaticamente na conta que houver indicado no seu 

cadastro. 

 

16. O que acontece se a FINANCE atrasar o pagamento do resgate? 

 

Nos termos do contrato, a FINANCE ficará sujeita ao pagamento de multa no importe de 05% 

(cinco por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da correção 

monetária pelo IGP-M/FGV. 
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17. Como funciona o imposto de renda sobre o investimento? 

 

Os rendimentos são tributados na forma da Instrução Normativa RFB n° 1.719/2017, sendo 

aplicado sobre o rendimento alíquotas progressivas em função do prazo do investimento: a) 

22,5% para investimentos com prazo de até 180 dias; b) 20% para investimentos com prazo 

de 181 dias até 360 dias; c) 17,5%, para investimentos com prazo de 361 dias até 720 dias; d) 

15%, para investimentos com prazo superior a 720 dias. Quanto maior o prazo menor será a 

tributação. 

 

18. Qual é a base de cálculo do tributo? 

 

A base de cálculo para a cobrança do tributo será a diferença positiva entre o valor do resgate 

e o valor do aporte de capital efetuado, conforme a regulamentação da Receita Federal. 

 

19. Quem recolhe o imposto de renda, o investidor ou a FINANCE? 

 

O imposto de renda é retido na fonte pela FINANCE e terá o mesmo tratamento das aplicações 

financeiras de renda fixa e de renda variável. Isto é, ao investidor é entregue o valor líquido do 

rendimento, cabendo à empresa efetuar o pagamento do tributo à Receita Federal. 

 

20. Qual a obrigação do investidor em relação ao imposto de renda? 

 

O investidor precisa apenas declarar como “investimentos” na ficha “bens e direitos”, usando o 

item “49 – Outras Aplicações e Investimentos” no imposto de renda anual. O valor será aquele 

aportado, acrescendo novos investimentos, ano a ano. 

 

21. O que acontece com o investimento se a FINANCE pedisse falência ou entrasse em 

recuperação judicial? 

 

Na hipótese de pedido de falência ou pedido de recuperação judicial a FINANCE por lei deve 

realizar o pagamento do aporte ao investidor até a data de vencimento, com a maior prioridade 
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em relação a outros débitos que a Empresa possa ter com outros credores. É certo que tal 

hipótese é remota, já que haveria a necessidade de falência concomitante de diversas empresas 

em diversos segmentos diferentes da economia que fazem parte da holding do FINANCE 

TRADE BANK. 

 

22. O que acontece com o investimento se a FINANCE for vendida? 

 

Na hipótese de venda da FINANCE o investidor terá direito de preferência na aquisição da 

empresa, bem como direito de venda conjunta (tag along) do seu investimento, nos mesmos 

termos e condições que forem ofertados aos sócios da empresa, como dispõe o art. 61-C, da Lei 

Complementar nº. 123/2006.  

 

23. O contrato de investimento tem alguma relação com o Banco Digital ou é um produto 

à parte, do mesmo grupo? 

 

O contrato de investimento não tem relação com o Banco Digital (FINANCE TRADE BANK) – 

www.ftradebank.com.br. Atualmente o Banco Digital viabiliza apenas para receptação os 

recursos financeiros dos investidores e presta outros serviços bancários e financeiros, sendo 

que o contrato de investimento é realizado pela empresa holding do grupo, no caso a empresa 

FINANCE GESTÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ/MF 35.631.200/0001-27 

(www.financetrade.com.br). 

 

24. Como é o formato do investimento? De que forma se investe e de que forma se 

rentabiliza o capital investido? 

 

O formato do investimento é baseado em um contrato de investimento conversível em 

participação societária previsto nos arts. 61-A e seguintes da Lei Complementar 123/2006, por 

meio do qual o investidor pode realizar um aporte de capital na empresa FINANCE GESTÃO 

FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ/MF 35.631.200/0001-27 (a partir do mínimo de 

R$ 1.000,00), pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e máximo de 60 (sessenta) meses, sendo 

que o percentual de retorno do investimento é de até 5% (cinco) por cento ao mês. 
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A rentabilização é feita pela FINANCE GESTÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ/MF 

35.631.200/0001-27 (www.financetrade.com.br), sendo que com o respectivo investimento a 

empresa realiza o aporte financeiro em diversos segmentos de atuação das empresas parceiras 

da holding (agronegócio, indústria de petróleo e gás, energias renováveis, mercado financeiro, 

produtos bancários, financiamento de veículos, seguros e resseguros, consultoria tributária, 

importação e exportação, compra e venda de minério de ouro, home equity, operações de 

cessão de crédito, etc.).  

 

25. Se o investimento é rentabilizado no exterior, qual é a modalidade de remessa do 

capital investido para a localidade onde será rentabilizado, e quais as garantias quanto 

à segurança da custódia do capital e retorno do mesmo ao final do prazo estipulado? 

 

O investimento é rentabilizado com o lucro resultante de operações decorrentes da compra de 

participações societárias em empresas nacionais e joint ventures firmadas com empresas no 

Brasil e no exterior. A modalidade de remessa do capital é de transferência internacional de 

valores para as empresas nas localidades de Dubai, Canadá e Ghana, sendo que sob essa 

transferência é pago todos os valores de taxas e tributos. A segurança da operação é dada pelo 

próprio contrato de investimento, por meio do qual o investidor tem o direito de adquirir 

participação societária da FINANCE GESTÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ/MF 

35.631.200/0001-27 (www.financetrade.com.br).  

 

Além disso, a segurança da operação decorre do fato de que para que não haja nenhuma 

rentabilização do investimento todas as empresas parceiras em seus respectivos ramos de 

atuação tivessem concomitantemente prejuízo e viessem a falir, o que não é factível. Tratando-

se de empresas do mesmo grupo econômico, encabeçadas pela holding, todas respondem de 

forma subsidiária pelas dívidas da empresa líder da holding, o que traz maior segurança. Não 

obstante, para aumentar sua segurança o investidor tem a opção de obter uma carta fiança com 

certificado de lastro em ouro ou um seguro do investimento, ambos por meio de empresas 

independentes.   

 

26. Qual a relação contratual entre a empresa que fará a captação do recurso no Brasil e 

a que fará a rentabilização no exterior, e se ambas as empresas atendem a todas as 
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exigências do Banco Central, da CVM no Brasil e órgãos competentes no país para onde o 

capital será enviado? 

 

A relação contratual é de joint venture e de parceria comercial por meio da aquisição de maioria 

das quotas das empresas (GRUPO FINANCE é sócia). Não há qualquer necessidade de 

ingerência do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários, tendo em vista que a 

operação não constitui objeto de fiscalização destas autarquias, já que o contrato de 

investimento-anjo não caracteriza investimento no mercado financeiro propriamente dito, mas 

sim, aquisição de participação societária e, pelo princípio da liberdade de contratar, bem como 

da intervenção mínima estatal (previstos no art. 421 do Código Civil), não há necessidade de 

autorização governamental para investir ou receber recursos de investimentos em empresas 

diretamente nesse formato societário.  

28. Quanto à rentabilização do capital investido, como a operação é realizada? Através 

de fundos de pensão ou mobiliários, em câmbio, commodities, criptomoedas, operações 

binárias, bolsa, metais ou pedras preciosas etc.? 

 

A rentabilização é feita por meio do resultado de diversas operações de contratos de sociedades 

e joint ventures firmadas com empresas parceiras do Grupo FINANCE. Em outras palavras a 

rentabilização é possível por meio de lucros das empresas parceiras nos seus respectivos 

segmentos de atuação, principalmente com as operações com de extração, benefício e refino de 

minério de ouro e de importação e exportação de commodities. 

 

29. Se a rentabilização for em pedras preciosas (especialmente diamantes), se os 

mesmos têm certificado de origem de área de mineração desmilitarizada (exceto para 

negociações realizadas diretamente com governos militares) é livre de trabalho escravo 

ou infantil, e de que região específica do planeta se originam, e a qual mercado 

comprador serão destinadas? 

 

A rentabilização não é feita com pedras preciosas e nem diamantes. Porém, todas as empresas 

que fecham acordos ou contratos de qualquer natureza com o Grupo FINANCE tem que garantir 

que os recursos captados e os seus serviços não são provenientes de trabalho escravo ou 

infantil ou de atividades ilícitas, além de passar por todo o processo de due diligence.  
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30. Se a rentabilização for em metais preciosos (especialmente ouro), se os mesmos têm 

certificado de origem de área de mineração desmilitarizada (exceto para negociações 

realizadas diretamente com governos militares) e de que região específica do planeta se 

originam e a qual mercado comprador será destinado? 

 

A rentabilização não é feita por meio de comercialização de pedras preciosas e/ou minérios 

para terceiros, mas sim pelo processo industrial de beneficiamento e refino do minério. O 

investimento é na indústria que processa o minério e não no minério em si 

 

31. Qual a segurança que as empresas que negociam com o Grupo FINANCE possuem 

saúde financeira e jurídica para atuar em seus respectivos segmentos de atuação? 

 

Toda empresa que é adquirida pelo Grupo FINANCE passa por um extenso e cauteloso processo 

de due diligence e valuation, com a solicitação de mais de 32 (trinta e duas) espécies de certidões 

negativas, bem como uma rigorosa a análise da estrutura societária, análise da governança da 

empresa, análise de questões e potenciais débitos trabalhistas, antecedentes criminais, ações 

judiciais em curso, existência de débitos fiscais na esfera municipal, estadual e federal, análise 

de questões consumeristas, verificação de patrimônio representado por imóveis e outras 

garantias, etc. Além disso, o Grupo FINANCE exige possuir 51% (cinquenta e um por cento) das 

quotas de todos os negócios que atua como sócio, tendo como objetivo ser controladora e 

majoritária para garantir que a gestão financeira e administrativa do negócio não colocará em 

risco a sua saúde financeira e respectivamente de seus investidores.  

 

32. Quais são as principais empresas parceiras e que o Grupo FINANCE possui joint 

ventures firmadas atualmente? 

 

As principais atualmente são: DBRIDGE SOLUTIONS (situada em Dubai nos Emirados Árabes 

Unidos), CRUST RESOURCES CORPORATION (situada no Canadá), AFRICAN AURUM 

REFINERIES LIMITED (situada em Nairóbi no Quênia), PETROCONTROL (brasileira), 

TRANSMITEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA (brasileira), SELCORP LICITACOES S/A 

(brasileira), ENGENHARIA E COSTRUÇÃO VITÓRIA (brasileira), GS CONSTRUÇÕES 
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(brasileira), HG ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS (brasileira), BRASIL OVERSEAS 

COMPANY GHANA LIMITED (situada em Ghana), BUSINESS PAY (brasileira), GRUPO 

PONTES FINANCIAL (situada no Brasil e Dubai), LIFEPRIME (brasileira), MG CONSULTORIA 

DIREITOS CREDITÓRIOS (brasileira), MÁQUINAWEB (brasileira), entre muitas outras. 

 

33. O cliente recebe a rentabilidade automaticamente em sua conta corrente ou na conta 

do Banco Digital do Grupo FINANCE? 

 

O cliente recebe a rentabilidade na conta de sua escolha e não há necessidade de ser mantida 

em conta do Banco Digital do FINANCE TRADE BANK (www.ftradebank.com.br). Ressaltamos, 

entretanto, que ao utilizar e movimentar a conta do Banco Digital haverá uma pontuação que 

poderá ser trocada com vantagens por produtos e serviços do grupo. 

 

34. O prazo mínimo é de 02 (dois) anos para os investimentos. É possível flexibilizar 

esses prazos para prazos inferiores? 

 

O prazo mínimo do contrato de investimento anjo é de 02 (dois) anos e máximo de até 07 (sete) 

anos contados da data de assinatura do contrato, conforme o art. 61-A, §1º, da Lei 

Complementar n° 123/2006. Todavia, o Grupo FINANCE visando estimular os investimentos e 

por mera flexibilização contratual permite a realização do aporte pelo prazo mínimo de 12 

(doze) meses ou por meio de aquisição de aportes (cessão de direitos) de pessoas que desejem 

realizar o resgate antes do prazo mínimo, neste último caso com a aplicação das devidas 

penalidades sob metade do juro de rendimento. 

 

35. Como funciona a garantia adicional da Carta de Fiança? 

 

Para os investidores que desejarem, o Grupo FINANCE permite a contratação com uma empresa 

afiançadora que emite cartas de fiança para garantir que os aportes dos investimentos não 

estejam sujeito a riscos de insolvência ou falência. A empresa é denominada ANALYSIS BANK 

(ANALYSIS AFIANÇADORA S.A.) e o custo dessa carta de fiança é de até 06% (seis por cento) 

sobre o valor total do aporte, sendo que o valor do seguro fiança do aporte pode ser deduzido 

do valor dos rendimentos. 
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36. Qual o prazo de elaboração do contrato após o preenchimento do formulário 

constante do site e como o cliente recebe o contrato? 

 

O prazo é de até 48 (quarenta e oito) horas úteis pelo Jurídico interno, desde que não hajam 

pendências de documentos. Em sequência, o contrato é assinado por meio de assinatura digital 

com certificação digital e enviado o contrato no e-mail do cliente. 

 

37. Como o cliente pode assinar e enviar o contrato? 

 

O cliente deve assinar fisicamente o contrato e o enviar (com reconhecimento de firma em 

cartório) para o endereço postal constante do site: Rua Brigadeiro Luís Antônio, 402, Bela 

Vista - São Paulo - SP. CEP: 01318-000. Para acelerar o procedimento ele poderá enviar a 

cópia digitalizada para o e-mail do jurídico: juridico@financetrade.com.br ou assinar 

digitalmente com certificado digital e encaminhar via e-mail. 

 

38. O cliente deve fazer o aporte antes ou depois de assinar o contrato? Qual o prazo para 

fazer o aporte? 

 

Após a assinatura do contrato o investidor possui até 48 (quarenta e oito) horas para realizar 

o respectivo aporte e encaminhar o comprovante de depósito ou TED para o e-mail: 

financeiro@financetrade.com.br. A não realização do depósito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas acarreta o cancelamento automático do contrato e exigirá o reinicio de todo o trâmite. 

 

39. O cliente pode realizar o depósito de uma conta de um terceiro? 

 

Não. O Financeiro irá conferir se o respectivo comprovante de aporte foi feito de uma conta 

bancária no Nome e CPF/CNPJ do investidor no momento de realização da conciliação bancária. 

Se o aporte tiver sido feito em nome de terceiro, o valor será estornado. 

  

40. No contrato de financiamento de veículos, qual o valor do sinal que deve ser dado e 

quais as condições de aquisição? 
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Para veículos até R$ 50.000,00 precisa ser investidor de no mínimo de R$ 10.000,00 e pagar 48 

(quarenta e oito prestações de R$ 100,00 (cem reais); 

 

Para veículos de R$ 50.001,00 a 100.000,00 precisa ser investidor de no mínimo de R$ 

20.000,00 e pagar 48 (quarenta e oito prestações de R$ 200,00 (duzentos reais); 

 

Para veículos de R$ 100.001,00 a 150.000,00 precisa ser investidor de no mínimo de R$ 

30.000,00  e pagar 48 (quarenta e oito prestações de R$ 300,00 (trezentos reais); 

 

Para veículos de R$ 150.001,00 a 200.000,00 precisa ser investidor de no mínimo de R$ 

40.000,00  e pagar 48 (quarenta e oito prestações de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

 

*Para todos os casos é necessário dar uma entrada de 35% (trinta e cinco por cento) do valor 

do veículo pela tabela FIPE. O investimento retorna ao cliente após o prazo de resgate. 

 

41. Quando o cliente deve realizar o depósito do sinal de entrada do veículo?  

 

O Agente ou Cliente preenche a ficha de cadastro e aquisição de veículo e o questionário de 

seguro e na sequência pode realizar o depósito do sinal de 35% do valor da Tabela FIPE, 

encaminhando o comprovante à área de financiamentos 

(financiamentos@financetrade.com.br);  

 

42. Qual o procedimento passo a passo para a aquisição do veículo? 

 

A) O cliente decide qual veículo irá adquirir, informando Marca, Tipo, Modelo, Ano de 

Fabricação, Cor, baseado nos critérios do site.  

 

B) O Agente ou Cliente preenche a ficha de cadastro e aquisição de veículo e o questionário para 

seguro e o cliente faz o depósito do sinal de 35% do valor da Tabela FIPE.  
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C) Na sequência o Departamento Jurídico emite um recibo do valor correspondente ao depósito 

do sinal estipulando que o valor pago a título de sinal deverá ser computado para pagamento 

do veículo (art. 417, da Lei nº. 10.406/2002) e, no caso do negócio não se concretizar no prazo 

de 60 (sessenta) dias úteis ou, não se realizar por ato ou culpa exclusiva da promitente 

vendedora, deverá ser restituído integralmente, com a devida atualização monetária pelo índice 

do IGPM/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 418, da Lei nº. 

10.406/2002. 

 

D) Em seguida, o cliente ou agente do cliente deve acessar o site: www.financetrade.com.br e 

cadastrar na plataforma na aba no canto direito em Login/Registrar-se. Após, o cliente logar 

deverá acessar a aba "Contratos" e preencher o respectivo contrato, enviando a documentação 

que já possuir nos respectivos campos.  

 

E) Após o depósito do sinal a área de Financiamentos irá realizar o pedido à concessionária e 

irá solicitar que o Financeiro realize o pagamento total do veículo. Em seguida, a área de 

Financiamentos solicitará a cotação do preço de seguros à Corretora e solicitará ao despachante 

o emplacamento do carro, repassando o custo ao cliente.  

 

F) Dando seguimento ao trâmite, irá informar ao Jurídico as informações necessárias para 

elaboração do contrato (Modelo, Marca, Ano de Fabricação, Cor, Chassi, Renavam e Placa). A 

partir de então, o prazo de confecção do contrato é de até 05 (cinco) dias úteis. Após a 

elaboração, é realizada assinatura digital com certificação digital e enviado o contrato no e-mail 

do cliente. 

 

G) O cliente poderá assinar fisicamente o contrato e o enviar (com reconhecimento de firma em 

cartório) para o endereço Rua Brigadeiro Luís Antônio, 402, Bela Vista - São Paulo - SP. CEP: 

01318-000. Para acelerar o procedimento ele poderá enviar a cópia digitalizada para o e-mail: 

juridico@financetrade.com.br ou assinar digitalmente com certificado digital.   

 

H) Após a assinatura do contrato a FINANCE possui o prazo de até 30 (dias) úteis para realizar 

a entrega do veículo que será agendada com o Diretor/Agente pela área de Financiamentos, 

mediante autorização. 
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43. Qual é o procedimento passo a passo para o contrato de investimento?  

 

A) O cliente decide qual o valor irá aportar e sana todas as suas dúvidas com o 

Agente/Diretor/Indicador de Negócios. 

 

B) Em seguida, o cliente ou agente do cliente deve acessar o site: www.financetrade.com.br e 

cadastrar na plataforma na aba no canto direito em Login/Registrar-se. Após, o cliente logar 

deverá acessar a aba "Contratos" e preencher o respectivo contrato, enviando a documentação 

que já possuir nos respectivos campos.  

 

C) O prazo de confecção do contrato a partir de então pelo Jurídico é de 48 (quarenta e oito) 

horas úteis. Em sequência, é realizada assinatura digital com certificação digital e enviado o 

contrato no e-mail do cliente. 

 

D) O cliente poderá assinar fisicamente o contrato e o enviar (com reconhecimento de firma em 

cartório) para o endereço Rua Brigadeiro Luís Antônio, 402, Bela Vista - São Paulo - SP. CEP: 

01318-000. Para acelerar o procedimento ele poderá enviar a cópia digitalizada para o e-mail: 

juridico@financetrade.com.br ou assinar digitalmente com certificado digital.   

 

E) Após a assinatura do contrato o investidor possui até 48 (quarenta e oito) horas para realizar 

o respectivo aporte e encaminhar o comprovante para o e-mail: 

financeiro@financetrade.com.br. A não realização do depósito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas acarreta o cancelamento automático do contrato. 

 

F) O Financeiro encaminha os valores para rentabilidade e agenda os respectivos pagamentos 

de rentabilidade pelo prazo do contrato. 

 

44. Se eu tiver alguma dúvida como posso ser atendido? 

 

E-mail: atendimento@financetrade.com.br 

Whatsapp Business: (11) 94501-5981 
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Telefone: (11) 97629-9280 / (11) 94759-1472 
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