TERMOS DE USO – TRIX
Objetivo
1.
O objetivo do presente “Termos de Uso” é apresentar os termos e condições
que regram o acesso, a navegação e a utilização do website e do aplicativo da TRIX
Investimentos Ltda. (“TRIX”), assim como dos websites e aplicativos dedicados aos
fundos de investimentos e às carteiras administradas de fundos de investimentos
por ela geridos, bem como das informações neles disponíveis, por parte dos seus
usuários.
Aspectos Gerais
2.
A TRIX atua na qualidade de administradora de carteiras de valores
mobiliários, na categoria “gestor de recursos”, nos termos do artigo 1°, §1°, da
Instrução editada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 558, de 26 de
março de 2015, conforme alterada. Desta forma, o website e o aplicativo da TRIX,
assim como os websites e aplicativos dedicados aos fundos de investimentos e às
carteiras administradas de fundos de investimentos por ela geridos podem conter
dados, informações, projeções, documentos e imagens (“Dados”) sobre a TRIX,
sobre tais fundos de investimentos e sobre as carteiras administradas de fundos de
investimentos por ela geridos e seus ativos, bem como sobre o mercado em que
estão inseridos. Os Dados contidos nos referidos websites e aplicativos podem
eventualmente conter erros e imprecisões involuntários ou mesmo estarem
desatualizados, em virtude da velocidade de suas alterações, de modo que, para ter
acesso aos Dados de maneira precisa e completa, o usuário deverá sempre acessálos a partir das suas fontes oficiais. Os Dados sobre os fundos de investimentos e
sobre as carteiras administradas de fundos de investimentos geridos pela TRIX e
seus ativos não constituem oferta de produto ou recomendação de investimento.
Antes de investir, o usuário deverá sempre ler atentamente os documentos oficiais
disponíveis. Caso o usuário tenha dúvidas sobre onde acessar e obter Dados
oficiais, de maneira precisa e completa, poderá entrar em contato com a TRIX
através do email: ri@trx.com.br.
3.
A TRIX não é responsável pelo uso indevido, incorreto e/ou pelas decisões
tomadas pelos usuários a partir dos Dados de qualquer natureza disponíveis nos
websites. A TRIX também fica isenta de responsabilidade diante do uso ilegal e não
autorizado destes Dados como consequência de uso indevido ou desvio das suas
finalidades, conduta negligente ou maliciosa como consequência de atos ou
omissões da parte dos usuários ou de alguém autorizado em seus nomes.
4.
Este termo será revisado periodicamente, sempre que necessário, de modo
a adequá-los às especificidades dos websites e aplicativos, bem como para
assegurar a conformidade com leis, regulamentações e novas tecnologias,
refletindo possíveis mudanças nas nossas operações e práticas de negócio.
5.
Este termo será mantido em bases públicas, podendo ser acessado por todos
através do website da TRIX: www.trix.com.br.

TERMOS DE USO
Responsável
1.
Os responsáveis por tratar e resolver questões relacionadas ao presente
termo serão a Área de Jurídico e Compliance e a Área de Tecnologia da Informação
da TRIX (“áreas responsáveis”, quando em conjunto com os Colaboradores das
respectivas áreas).
2.
A depender da complexidade do caso, tais áreas poderão levar a matéria
para discussão do Comitê de Riscos e Compliance, observado o procedimento
detalhado no Regulamento do Comitê de Riscos e Compliance.
Fontes dos Dados
3.
A TRIX trabalha de maneira a assegurar que os Dados divulgados sejam
sempre precisos e atualizados. Porém, conforme mencionado anteriormente, os
Dados podem eventualmente conter erros e imprecisões involuntários ou mesmo
estarem desatualizados, em virtude da velocidade de suas alterações, de modo
que, para ter acesso aos Dados de maneira precisa e completa, o usuário deverá
sempre acessá-los a partir das suas fontes oficiais.
Não Recomendação de Investimentos
4.
Os Dados sobre os fundos de investimentos e sobre as carteiras
administradas de fundos de investimentos geridos pela TRIX e seus ativos não
constituem oferta de produto ou recomendação de investimento. Antes de investir,
o usuário deverá sempre ler atentamente os documentos oficiais disponíveis. Para
avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos e de quaisquer das
carteiras administradas de fundos de investimentos, é recomendável uma análise
do período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os resultados obtidos no passado não
representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da TRIX, de
qualquer de suas afiliadas, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos (FGC).
Cadastro e Mailing
5.
Para terem acesso a determinadas funcionalidades dos websites e dos
aplicativos ou receberem determinadas informações via mailing, pode ser
necessário que os usuários realizem cadastros, fornecendo algumas informações
pessoais. O fornecimento de tais informações pessoais por parte dos usuários é de
responsabilidade exclusiva destes e está sujeito aos termos da Política de
Privacidade contida no website da TRIX.
Conteúdo Enviado por Usuários
6.
Atualmente os websites e aplicativos não contêm funcionalidade que
permitam seus usuários enviarem e compartilharem determinados conteúdos. Caso
isto venha a ser implementado, a TRIX não terá qualquer responsabilidade sobre os
conteúdos enviados e compartilhados por usuários, como comentários, mensagens,

opiniões, imagens, etc., de modo que tais conteúdos serão de responsabilidade
exclusiva de quem os enviar e compartilhar.
Links Para Websites e Aplicativos de Terceiros
7.
Atualmente os websites e aplicativos não contêm links para sites e
aplicativos de terceiros. Caso isto venha a ser implementado, a TRIX não terá
qualquer responsabilidade sobre os dados, informações, projeções, documentos e
imagens disponíveis em tais sites e aplicativos, os quais serão de responsabilidade
exclusiva dos titulares do domínio de tais sites e aplicativos.
Funcionalidade do Website e do Aplicativo
8.
O website e o aplicativo da TRIX estão integrados a plataformas de
parceiros, de modo que sua funcionalidade está diretamente ligada à utilização de
plataformas destes parceiros.
9.
Ao utilizar o website e o aplicativo da TRIX, os usuários declaram conhecer,
aceitar e se obrigam cumprir os termos de uso, regulamentos, condições de uso e
demais políticas instituídas pelos parceiros da TRIX, os quais estão disponíveis par
consulta no website e no aplicativo da TRIX.
Propriedade Intelectual
10.
Exceto pelos Dados com origem comprovadamente pública, os websites e
aplicativos contêm Dados de propriedade exclusiva da TRIX. Além disto, os
websites e aplicativos contêm logotipos, marcas e expressões de propaganda que
são de propriedade exclusiva da TRIX. É terminantemente vedada a utilização,
cessão, divulgação ou reprodução dos Dados e dos logotipos, marcas e expressões
de propaganda de propriedade exclusiva da TRIX, para qualquer finalidade, sem
prévia e expressa autorização da TRIX.
Uso Indevido dos Websites e Aplicativos
11.
Constituem uso indevido dos websites e aplicativos da TRIX e dos fundos de
investimentos e das carteiras administradas de fundos de investimentos por ela
geridos (“Uso Indevido”):
● Utilizá-los como fonte de recomendação para realização de investimentos;
● Praticar atos ilícitos de qualquer natureza contra a TRIX, os fundos de
investimentos e as carteiras administradas de fundos de investimentos por
ela geridos, terceiros em geral e legislação vigente;
● Praticar atos ilícitos de qualquer natureza contra os websites, seus
conteúdos e funcionalidades, inclusive de websites e aplicativos de terceiros;
● Violar quaisquer direitos assegurados à TRIX e aos fundos de
investimentos e às carteiras administradas de fundos de investimentos por
ela geridos, previstos no presente Termo e na legislação vigente; e

● Realizar upload, envio ou transmissão de qualquer conteúdo erótico,
pornográfico, obsceno, calunioso, difamatório, de violência física ou moral,
com apologia ao crime, uso de drogas, consumo de bebidas alcoólicas ou
produtos para fumo, bem como que promova ou incite o ódio, atividades
ilegais, o preconceito ou qualquer outra forma de discriminação por qualquer
motivo.
Responsabilidades
12.
Os usuários serão responsáveis por qualquer Uso Indevido acima relatado,
de modo que:
● Serão os únicos responsáveis por quaisquer perdas, danos e prejuízos que
sofrerem em virtude do descumprimento ou não observância do disposto no
presente termo e nos termos de uso, regulamentos e condições de uso dos
parceiros da TRIX;
● Serão os únicos responsáveis, civil e criminalmente, perante a TRIX, seus
Colaboradores e fundos de investimentos por ela geridos, bem como por
perante qualquer terceiro ou autoridade legal, por qualquer descumprimento
ou não observância do disposto no presente termo;
● Isentarão a TRIX e seus Colaboradores, bem como os fundos de
investimentos e as carteiras administradas de fundos de investimentos por
ela geridos, de qualquer responsabilidade em virtude do descumprimento ou
não observância do disposto no presente termo, bem como indenizarão a
TRIX e seus Colaboradores, bem como os fundos de investimentos e as
carteiras administradas de fundos de investimentos por ela geridos, por
qualquer perda, dano e prejuízo de qualquer natureza a estes causados em
virtude do descumprimento ou não observância do disposto no presente
termo;
● Poderão ter seus acessos aos websites, aplicativos e seus cadastros
discricionariamente suspensos pela TRIX, sem qualquer comunicação prévia;
Disposições Finais e Contato
13.
Os Dados contidos no website e aplicativos da TRIX e dos websites e
aplicativos dedicados aos fundos de investimentos e às as carteiras administradas
de fundos de investimentos por ela geridos são de caráter meramente informativo e
não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos nem tampouco
recomendação de investimento, oferta para aquisição de cotas de fundos ou outros
investimentos, oferta de venda e solicitação de oferta para entrar em uma
transação, conforme mencionado anteriormente, não devendo ser utilizados com
este propósito. Os Dados não devem ser considerados pelos receptores como
substitutos ao exercício dos seus próprios julgamentos e não suprem a necessidade
de consulta a legislação e regulamentação aplicáveis a seu país e jurisdição e a
profissionais devidamente qualificados, que deverão levar em consideração suas
necessidades e objetivos específicos ao assessorá-los. Nenhuma informação contida
no website ou aplicativo da TRIX constitui parecer financeiro, jurídico, contábil ou
tributário ou significa aconselhamento ou indicação de adequação de qualquer

investimento a qualquer investidor. A TRIX não se responsabiliza por decisões de
investimento tomadas com base nos Dados apresentados no website e no aplicativo
da TRIX e nos websites e aplicativos dedicados aos fundos de investimentos e às
carteiras administradas de fundos de investimentos por ela geridos.
14.
Conforme mencionado neste documento, possuímos áreas responsáveis pelo
presente termo. Caso tenha alguma dúvida sobre o presente termo e seu conteúdo,
nos contate pelo e-mail: ri@trx.com.br.
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