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Os riscos sempre 
existirão, mas o seu 
conhecimento fará 
toda a diferença na 
tomada de decisão. 
Para ajudá-lo nessa 
jornada, separamos 
os passos essenciais 
para investir com 
segurança.

Só em 2020, a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) 
recebeu centenas de 
denúncias de golpes 
financeiros. Então é possível 
que você já tenha conhecido, 
lido ou ouvido falar de pessoas 
que aplicaram todos os seus 
recursos e perderam o dinheiro 
porque caíram em golpes, fraudes 
ou promessas de ganhos altos 
e rápidos, geralmente divulgadas 
na internet, ou apresentadas 
em cursos online, e-books, 
grupos em aplicativos de 
mensagens e mentorias 
oferecidos, normalmente, 
por influenciadores e coaches.

Como evitar as 
armadilhas?



Normalmente, os golpistas atraem vítimas por meio de 
propagandas, anúncios e até por meio do boca-a-boca. Também 
podem aparecer como influenciadores em sites e redes sociais. 
E não utilizam apenas uma única forma. Discursos, e até estilos de 
vida, são adaptados de acordo com o público-alvo. No entanto, as 
técnicas de persuasão utilizadas para conquistar uma potencial 
vítima são praticamente as mesmas; conheça-as:

1. Fique atento a promessas

1.1 Efeito Halo

Golpistas costumam 
se apresentar como 
figuras elegantes, 
simpáticas, e nas redes 
sociais aparentam ter 
grande patrimônio e 
carros milionários. 
A ostentação e o 
estereótipo de pessoa 
bem-sucedida têm um 
propósito: convencer 
as vítimas de que o 
método funciona! Por 
isso, não se deixe levar 
pela aparência.

1.2 Escassez

Em golpes financeiros, 
a oportunidade é 
sempre apresentada 
como “única”. 
Expressões como 
“tempo limitado” 
são uma tentativa 
sutil de apressar 
o depósito das 
vítimas. Lembre-se: 
investimentos devem 
ser estrategicamente 
planejados!

1.3 Risco zero

Por mais conservador 
que seja, todo 
investimento 
apresenta um risco. 
Uma opção que, além 
de oferecer uma 
rentabilidade muito 
acima do mercado, 
garante risco baixo, 
é extremamente 
suspeita.
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2. Pesquise e analise

Verifique se foram 
disponibilizados 

folhetos, prospectos, 
lâminas com 
informações 

detalhadas sobre o 
ativo financeiro que 

está sendo oferecido

Pesquise sobre a 
oferta em sites de 

busca, redes sociais 
e ferramentas de 
recomendações  

e avaliações, como 
o Reclame Aqui.

Verifique se há 
ênfase em propostas 

de remuneração 
em função do 
recrutamento  

de novas pessoasObserve os 
comentários nas 
postagens e dos 

seguidores nas redes 
sociais

Verifique quem está fazendo 
a oferta de investimento e 

lembre-se de que somente 
Instituições autorizadas 

a operar pelas entidades 
reguladoras e autorreguladoras, como é o 

caso do Banco Central do Brasil (BACEN) e da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) podem 
distribuir ou intermediar produtos financeiros. 

Antes de sair clicando em links 
desconhecidos ou realizando a 
transferência de valores para contas 
de outras titularidades, acreditando 
que seu patrimônio será multiplicado 
ou que você ficará rico rapidamente, 
é importante checar itens essenciais 
que o ajudarão a identificar golpistas:



2.1 Há promessa de retorno garantido em 
percentuais muito acima dos praticados 
no Mercado Financeiro?

Caso você se depare com promessas e garantias de 
ganho, com fórmulas mágicas e retornos mensais fixos 
sobre o investimento inicial muito acima aos praticados 
no Mercado Financeiro, DESCONFIE! 

Por mais tentadora que a proposta possa parecer, 
o investidor deve ter em mente que no mercado 
financeiro não existe retorno 100% garantido, 
principalmente em produtos de Renda Variável.

Promessas de resultados expressivos em anúncios 
muito tentadores são excelentes formas de atrair 
curiosos e levá-lo para uma fria!

2.2 São oferecidos ganhos em curto 
espaço de tempo?

Várias Instituições e Associações sérias oferecem 
cursos gratuitos, como é o caso da ANCORD  e seu 
curso gratuito de Conceitos, Práticas e Operações  
no Mercado Financeiro e de Capitais. 

Além disso, o Mercado possui outras inúmeras 
ofertas de Cursos sobre Mercado Financeiro, com 
conteúdos confiáveis, promovidos e apresentados por 
entidades que prezam pela qualidade e pela ética. 

2.3 São oferecidos rendimentos contínuos 
com baixos recursos investidos?

Sim, é possível viver de rendimentos financeiros, mas 
para isso ocorrer o investidor deve possuir um volume 
considerável de recursos aplicados, o que normalmente 
não ocorre do dia para a noite.

Quando o anúncio oferecer rendimentos contínuos 
ou uma possibilidade de viver de renda, considere  
que a proposta pode ser apenas um artifício utilizado 
pelos golpistas para atraí-lo.

Estude detalhadamente e fuja dos investimentos  
que só estão interessados no seu dinheiro.



Procure uma Instituição Financeira, uma Corretora, 
Distribuidora e abra uma conta de sua titularidade

Somente faça transferência de valores para contas  
de sua titularidade

Não compartilhe com outras pessoas seu acesso  
ao Home Broker 2 

Somente realize investimentos de acordo com  
o seu PERFIL

Tenha ciência dos riscos atrelados aos seus 
investimentos

Acesse constantemente o seu extrato para 
acompanhamento de seus investimentos.

3. Busque segurança
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IMPORTANTE: 
Nenhuma corretora, 
distribuidora ou 
Agente Autônomo de 
Investimentos compra 
ou vende ativos 
financeiros sem a 
prévia autorização 
do investidor.

AVISO: Em nenhuma hipótese 
realize transferência de valores 
para contas de titularidade 
diferente da sua, sob o pretexto 
de compra de ativos. Toda e 
qualquer compra de ativos só 
pode ser realizada por meio de 
recursos depositados na conta  
de seu titular.

Nos sites do BACEN, CVM e B31 você pode encontrar a relação 
de todas as instituições financeiras, corretoras, distribuidoras 
e Agentes Autônomos de Investimentos autorizados a operar 
no sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários

1A B3 é a bolsa de valores oficial do Brasil.  2 Home Broker é a principal ferramenta utilizada pelos investidores 
para acessar diretamente a bolsa de valores e assim poderem investir nos mais variados ativos.



Se os golpistas estiverem se passando 
por participantes do mercado 
financeiro ou de capitais, a CVM 
disponibiliza um Canal de Denúncias 
e Reclamações em que você pode 
realizar sua queixa ou reclamação, 
relatando os fatos e juntando as provas 
que tiver disponíveis para que a 
autarquia apure a denúncia e tome  
as medidas cabíveis, ou remeta para 
 o órgão competente.

Igualmente, a BSM3 também 
disponibiliza em seu site um canal 
de denúncias sobre a atuação de 
profissionais do mercado, empresas 
listadas na Bolsa e intermediários 
financeiros. As denúncias são de 
extrema importância para que os 
golpes sejam interrompidos o quanto 
antes, evitando assim que mais 
pessoas venham a ser prejudicadas, 
bem como para que os responsáveis 
sejam devidamente processados.

4. Denuncie

Caso você se depare, ou seja vítima de qualquer prática ilícita, 
denuncie às autoridades competentes: Ministério Público Federal, 
Ministérios Públicos Estaduais e Polícias Civil e Federal. 
Esse tipo de conduta é considerado crime contra a economia 
popular, sendo tipificado no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51.

LEMBRE-SE!
De modo geral, os golpes 

financeiros são operações sem 
lastro real. Ou seja, os investimentos 
supostamente oferecidos pela 
“instituição” ou influenciador digital  
não existem de fato. 

Para não cair em ciladas, é 
importante que você, investidor, 
antes de realizar qualquer 
investimento, seja consciente e siga 
esses passos para conhecer o ativo 
financeiro que irá adquirir, bem como 
os riscos a ele atrelados. 

Se precisar de mais informações 
e detalhes, procure o auxílio de uma 
Instituição Financeira devidamente 
autorizada a funcionar pelos 
órgãos reguladores. Ou procure 
pelas entidades e autoridades 
competentes. 

E para ter ainda mais apoio 
ao realizar seus investimentos, 
procure sempre as Corretoras 
e Distribuidoras Associadas da 
ANCORD ou um Agentes Autônomo 
de Investimento credenciado e 
vinculado a uma delas.

3 A BSM Supervisão de Mercados é uma empresa 
integrante do grupo B3 e constituída para realizar, com 
autonomia administrativa e orçamentária, as atividades 
de supervisão dos mercados administrados pela B3.

https://www.bsmsupervisao.com.br/contato


ancord.org.br

http://ancord.org.br

