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Regras Gerais - Alavancagem Bovespa
A alavancagem é um limite operacional disponibilizado para o cliente operar e que possibilita o
investidor a comprar ou vender a descoberto em operações Day Trade.
Oportunidade para investidor experiente que busca oproveitar, no curto prazo, as boas
oportunidades de mercado de Ações.
Para a liberação da Alavancagem Bovespa é necessário que o cliente faça adesão ao produto
"Compra e Venda a Descoberta".
Será permitido a abertura de posições compradas e/ou vendidas de forma alavancada. Só
poderão ser realizados operações com os otivos autorizados pelo departamento de risco e as
operações deverão respeitar os níveis de alavancagem individuais visualizados na tobela "Lista de
Alavancagem".
O cliente poderá realizar operações Day Trade enquanto seu poder de compra ou venda não tiver
sido completamente consumido. Vole ressaltar que o cálculo do limite disponível considera as
posições abertas em diferentes mercados sendo eles oções, opções e contratos futuros de
BM&F.
O Potrimônio do Cliente é definido por:
Potrimônio* = Ações + Saldo Financeiro em C/C + Movimentações + Títulos Públicos + Garantia em
Dinheiro depositodo na B3 + P&L (lucro/prejuízos dos operações).
O Limite de Alavancagem (Abertura de Posição) é definido por:
Limite Alavancagem* = Ações + Saldo Financeiro em C/C + Movimentações + Títulos Públicos +
P&L (lucro/prejuízos das operações) — Margens Requeridas.
• Para as Ações e Títulos Públicos poderão ser aplicados deságios conforme política da área de
risco da Easynvest.
• Margens Requeridas são o somatório de todos as margens exigidas das operações ainda em
aberto de todos os mercados.
O cliente pode operar alavancado, ou seja, abrir ou zerar posições assumidas até 5 minutos antes
do início do leilão de fechamento. Após esse horário, o limite para novas operações será
bloqueado e ele não poderá mais realizar a zeragem por conta própria.
Solicitações que devem ser feitas pelo cliente até 30 minutos antes do call de fechamento e que
estarão sujeitas a aprovação:
• Carrego de Posição Vendida mediante disponibilidade de aluguéis no BTC;
• Solicitação de Carrego de Posição Vendida para liquidação de Termo;
• Solicitação de Carrego de Posição Comprado para liquidação de BTC;
• Solicitação de Carrego de Posição Comprada mediante financeiro retido na B3 DISPONÍVEL para
devolução;
• Solicitação de Carrego de Posição Comprada mediante financeiro proveniente de Venda de
Tesouro Direto efetuado no próprio dia.
Observação: os horários preestabelecidos podem ser alterados, conforme política e metodologia
da área de risco.
Caso o cliente apresente durante o pregão projeção de perda igual ou superior a 70% (setenta por
cento) do seu Patrimônio, a área de risco da Easynvest a qualquer momento e, independente de
aviso prévio, poderá executar em nome do mesmo total ou parcialmente as operações opostas
àquelas abertas no dia. TODAS as ordens inseridas no dia e com o status "em Aberto" serão
canceladas.

*Os ativos concedidos em garantia de CCB (cédula de crédito bancário) para EasyCred serão descontados do limite de
alavancagem bem como do seu patrimônio.
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Custo de Zeragem
A critério da equipe de risco, posições amanhecidas poderão ser liquidadas caso a zeragem da
posição intradiária não seja suficiente para regularizar a situação da conta corrente.
Importante ressaltar que essa é uma prerrogativa da corretora e não uma obrigação, portanto, o
cliente deve zelar pelo monitoromento de sua situação na corretora.
A zeragem compulsória no fechamento acontece quando o cliente não zera sua posição
alavancada até o limite determinado e caso não tenha monifestado a intenção de carregar sua
posição desde que aprovado pela área responsável. Nesses casos, o sistema cancelará todas as
ordens em aberto inseridas no dia (caso existam) e, em seguida, disparará ordens de reversão de
todas as posições obertas no dia. Seguindo o procedimento da B3 em leilões de encerramento, o
sistema de risco da Easynvest colocará ordens no prego de abertura e as executará no Leilão de
Encerramento.
A corretora se reserva ao direito de, em caso excepcionais, efetuar a zeragem no after market e,
em último caso, na abertura do pregão subsequente.
lmportante: por se tratar de operações altamente alavancadas, conforme as condições de mercado
(liquidez, volatilidade, leilões, fatos relevantes etc.) existe a possibilidade do prejuízo superar o valor
do patrimônio do cliente. A corretora não se torna responsável pela insolvência do cliente, que deve
agir para regularizar sua conta o quanto antes.
Para as ordens executadas por meio da área de risco (Zeragem Compulsória) será aplicada taxa
de corretagem de 0,5% sobre o volume negociado mais R$ 25,21, com valor mínimo de R$ 50,00.
Exemplos de Zeragem Compulsória
Os exemplos de zeragem compulsória se aplicam para as zeragens ocorridas no Intraday ou ao
finm do término do horário de Alavancagem.

Exemplo 1:
Compras Alavancadas (acima do saldo financeiro)
O cliente com Saldo de CC de R$ 5.000 e R$ 5.000 UGPA3.
No dia o cliente Compra R$ 3.000 de PETR4; R$ 2.000 de VALE5; R$ 5.000 de ITUB4 e R$
10.000 de B3SA3.
Zeragem Compulsória: o cliente que permanece com as posições compradas terá TODAS as
compras acima executadas no dia zeradas.
No mesmo cenário do exemplo 1, caso o cliente queira carregar as compras de PETR4 ou VALE5
ou PETR4 + VALE5 ou ITUB4 (dentro do seu financeiro), o cliente deverá zerar todas as demais
posições antes do horário limite de Alavancagem.
Caso o cliente tenha efetuado a venda de UGPA3 até a sua posição de abertura do dia, somente
as compras executadas no dia serão zeradas totalmente.
Caso o cliente possua ordens em aberto de COMPRA ou Venda a descoberto, o robô deverá
cancelar todos as ordens em aberto.
Exemplo 2:
Vendos a descoberto terdo zerogem total
Cliente efetua a Venda de 200 de ITSA4 e sem custódia terá recompra total no final do dia.

Exemplo 3:
Vendas de ativos em quantidade superior a custódia
Cliente possui 1.000 BPAC11 em custódia e efetua a venda de 1.100 BPAC11. Na zeragem
compulsória serão recompradas openas as 100 BPAC11, deixando o cliente com zero de custódia.
Exemplo 4:
Cliente somente com ordens em aberto e com potencial de ficar alavancada terá suas ordens
canceladas mesmo que tenha financeiro para a execução de uma delas com seu dinheiro.
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Disclaimer
Regras vigentes a partir de 25/08/2020. Este material foi preparado pela Easynvest — Título Corretora de Valores SA
("Easynvest”), tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise, solicitação de compra, oferta
ou recomendação por parte dos destinatários. As informações aqui apresentadas não pretendem conter todos os fatos relevantes
que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. A Easynvest não se
responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado nem pelo uso das informações
aqui contidas. O efetivo investimento esta condicionado à: (i) adequação do Produto ao perfil do Investidor e a atualização
cadastral; ou (ii) declaração expressa do Cliente de que esta ciente da inadequação de seu perfil ao produto apresentado
e dos riscos do investimento em tal produto. E vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem
a prévia e expressa concordância da Easynvest. Esta Instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Central do Investidor Tel.: (11) 3841-4515 easynvest@easynvest.com.br - Ouvidoria Easynvest 0800 727 7784.

