




Escreva claramente, para que todos os usuários  

entendam sua mensagem e tirem o maior proveito  dela. 

Se fizer uso de um conceito pouco conhecido,  tente 

explicá-lo brevemente. Isso vai aumentar sua  base de 

seguidores na plataforma.

Seja solidário e evite ofensas. Busque entender o  que 

os outros usuários estão falando e esteja  sempre aberto 

a opiniões divergentes - nem  sempre os outros vão 

concordar com a sua maneira.

Evite comentários rasos ou com cunho  

narrativo – a maioria dos usuários que

acompanham os canais também seguem o  

mercado, logo, são desnecessárias postagens  

como: Ativo XPTO está caindo; Ativo XPTO está  

negociando a R$XX; Ativo XPTO subindo muito  

hoje; e derivados.



Sempre utilize os tickers antecedidos do  

símbolo cifrão (ex.: $IBOV) para embasar  seus 

racionais,  sejam técnicos ou  fundamentalistas.  

Através da Central de  Notificações,  os usuários 

que possuem esta  função habilitada receberão 

um aviso todas  as vezes que um ticker for 

mencionado.

Nossa plataforma é uma plataforma de investimentos, não de militância política ou ideológica.  

Mantenha seus comentários sobre política estritamente ligados aos movimentos dos mercados.

Seja criterioso no compartilhamento: preserve sua segurança e compartilhe links de sites que você confia ou 

com selo de segurança, você pode colocar outros usuários em risco, além de correr o risco de compartilhar 

informações falsas. Buscamos ao máximo evitar a propagação de informações não-confiáveis.



Tenha o perfil analítico para postar: leia o que os outros usuários estão escrevendo e complemente com 

visões e análises para tornar a plataforma mais rica em informações e opiniões, evitando comentários 

repetidos que somente poluem a interação.

Conforme instrução da CVM, não é permitido fazer recomendações de compras de ativos, exceto 

profissionais certificados. Caso possua alguma certificação, é necessário realizar a comprovação, enviando 

os documentos solicitados para o time de Moderação através da Central de Atendimento.
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Está expressamente proibido – passível de exclusão do  comentário e/ou banimento do usuário:

Postagem,   utilização de memes ou quaisquer  

brincadeiras e assuntos sem relação com os  mercados 

nos canais.

Comentários racistas,, homofóbicos,, xenofóbicos ou  quaisquer 

tipos de assédio que contenham insultos  a outros usuários da 

plataforma.

Postagem de conteúdo pago ou exclusivo sem que  o autor 

tenha expressado publicamente sua livre  divulgação.   A 

promoção de conteúdos próprios  com intenção de lucro ou 

captação,   ou de terceiras  partes,   deve ser informada aos 

moderadores da  comunidade – caso contrário a publicação será  

excluída imediatamente.

compartilhar ou estimular a criação de grupos externos à 

plataforma sem a devida autorização.
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