TERMOS DE USO
A Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda e a Pilla Corretora de Valores Mobiliários e
Câmbio Ltda, empresas com registros junto à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central,
respectivamente, fazem parte do Grupo Warren (“Warren”).
1. CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS
Ao acessar o site www.warrenbrasil.com, nossos aplicativos móveis e nossas outras páginas online
(coletivamente, a “Plataforma”), você (“Usuário”) concorda em estar vinculado aos Termos de Uso
(“Termos”), à Política de Privacidade e à Política de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual e a
todas as disposições legais aplicáveis à espécie.
Caso você não concorde com estes Termos, não realize seu cadastro nem acesse, visualize, baixe ou
utilize, de qualquer forma, nenhuma página, conteúdo, informação ou serviço da Warren.
Com efeito, a Warren considerará o uso dos serviços dispostos na Plataforma como aceitação destes
Termos e documentos vinculados.
2. QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS
A Warren é uma fintech, ou seja, uma empresa focada em finanças e tecnologia, que oferece uma
Plataforma que possibilita aos usuários investir através de diversos produtos disponíveis no mercado
financeiro de forma fácil, rápida e, acima de tudo, transparente.
A Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda atua como gestora de valores mobiliários e
administrador de carteiras e tem suas atividades regulamentadas, sobretudo, pela Comissão de
Valores Mobiliários.
A Pilla Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda atua na distribuição de produtos financeiros e
na administração dos fundos de investimento da gestora, tendo suas atividades reguladas pelo Banco
Central do Brasil.
Os clientes da Warren contam com a ajuda de um “mentor virtual” disponibilizado pela Plataforma,
que auxilia a investir com eficiência, simplicidade e custos baixos, de forma transparente e alinhada
com o cliente. Além disso, a Plataforma acompanha o mercado e realiza o rebalanceamento das
carteiras de seus clientes de forma automática quando encontra um portfólio de investimentos mais
rentável.
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3. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO
Você deverá manter suas informações cadastrais sempre atualizadas para que possamos prestar
nossos serviços de forma adequada e ininterrupta. Periodicamente, solicitaremos que você realize uma
atualização de seu cadastro.
A Warren não se responsabiliza pelo fornecimento indevido das informações pessoais ou pelo uso
indevido das funcionalidades de sua Plataforma, sendo de inteira responsabilidade do Usuário
eventuais danos causados a si ou a terceiros.
A utilização adequada de todos os recursos da Internet, sem exceção, é de inteira responsabilidade do
usuário. A Warren não se responsabiliza por eventuais imprecisões ou omissões, nem por problemas
de transmissão de dados que gerem interrupção, atraso, cessação da transmissão ou por outra falha
não citada expressamente. Ademais, também não se responsabiliza pelo conteúdo de outros sites,
cujos endereços estejam disponíveis no nosso site ou até mesmo pelo conteúdo dos sites em que o
endereço do nosso site esteja disponível.
O usuário concorda que cumprirá todas as leis aplicáveis, incluindo, sem limitação, as leis de
privacidade, as leis de propriedade intelectual, as leis anti-spam, as leis de controle de exportação, as
leis fiscais e os requisitos regulamentares. Concorda também que usará a plataforma exclusivamente
para seu uso pessoal e não comercial e não tentará interferir no funcionamento da Plataforma de
qualquer forma.
4. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A Warren utiliza seus dados de acordo com a Política de Privacidade vinculada a estes Termos, com a
qual você consentiu, disponível para consulta em qualquer veículo da Plataforma.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
A Warren poderá alterar estes Termos a qualquer momento, bastando, para tanto, publicar uma
versão revisada na plataforma. Por este motivo, recomenda-se que o Usuário sempre verifique as
atualizações destes Termos.
Você declara que todas as informações eventualmente fornecidas a Warren são verídicas. Você
autoriza a Warren a contatá-lo por qualquer meio, digital ou físico, para enviar comunicações.
Estamos disponíveis para falar com você pelo e-mail meajuda@warrenbrasil.com ou pelo chat
disponível em nossa Plataforma.
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