
TERMOS DE USO E CONDIÇÕES PARA ACESSO E USO DO APLICATIVO 
“RENDA FIXA” 

 
 
1. Do Objeto 
 
1.1. O presente regulamento (“Regulamento”) para Acesso e Uso do “Aplicativo 
Renda Fixa” (ou, simplesmente “Aplicativo”), desenvolvido por “Watermelon Agência de 
Desenvolvimento”, tem por objeto estabelecer os termos e condições aos quais o usuário 
(“Usuário”) adere para acesso e uso remoto do Aplicativo, mediante a utilização de aparelho 
celular/tablet ou navegador de internet, de acordo com as plataformas suportadas, a critério 
da Watermelon Agência de Desenvolvimento.  
 
1.2. O Aplicativo destina-se, única e exclusivamente, à consulta e pesquisa de opções de 
produtos financeiros de investimentos em renda fixa ou variável disponíveis nas corretoras 
e distribuidoras de títulos e valores mobiliários cadastradas no Aplicativo, a exclusivo critério 
da Watermelon Agência de Desenvolvimento.  

 
1.3. O APLICATIVO E A WATERMELON AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO, DE NENHUMA FORMA, RECOMENDA, 
COMERCIALIZA, NEGOCIA, INTERMEDEIA, DISTRIBUI, POR CONTA 
PRÓPRIA OU DE TERCEIROS, PRODUTOS FINANCEIROS, TÍTULOS OU 
VALORES MOBILIÁRIOS, OU REALIZA QUAISQUER ATIVIDADES QUE 
DEPENDAM DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU DA 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Assim, a atuação da Watermelon Agência de 
Desenvolvimento NÃO inclui: 
 

i) prospecção ou captação de clientes sob responsabilidade e como preposto de 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos 
termos da Instrução CVM 497/2011; 

ii) recepção e registro de ordens de compra de valores mobiliários nos termos da 
Instrução CVM 497/2011; 

iii) prestação de informações a respeito de valores mobiliários ou quaisquer serviço 
envolvendo transação de valores mobiliários por eventuais instituições parceiras 
nos termos da Instrução CVM 497/2011; 

iv) consultoria em títulos mobiliários, valores mobiliários e outros investimentos, 
nos termos da Instrução CVM 592/2017, tampouco qualquer ingerência sobre 
as decisões de investimento dos usuários, seja por meio de sugestão, indicação, 
recomendação, opinião, aconselhamento de produtos ou serviços de 
investimento; 

v) classificação de risco de crédito de títulos mobiliários, valores mobiliários e 
outros investimentos, nos termos da Instrução CVM 521/2012; 

vi) análise de títulos mobiliários, valores mobiliários e outros investimentos, nos 
termos da Instrução CVM  483/2010; 



vii) corretagem de títulos mobiliários, valores mobiliários e outros investimentos, 
nos termos da Lei nº 4.728/1965, e Lei nº 6.385/1976; 

viii) distribuição de títulos mobiliários, valores mobiliários e outros investimentos, 
nos termos da Lei nº 4.728/1965, e Lei nº 6.385/1976; 

ix) administração de carteira de títulos mobiliários, valores mobiliários e outros 
investimentos, nos termos da Instrução CVM 43/1985, e Instrução CVM 
306/1999; 

x) oferta pública de distribuição de títulos e valores mobiliários, nos termos da 
Instrução CVM 400/2003; e 

xi) oferta pública de distribuição de títulos e valores mobiliários com esforços 
restritos, nos termos da Instrução CVM 476/2009. 

 
1.4. Por fim, ressaltamos que a Watermelon Agência de Desenvolvimento não é uma 
instituição financeira e, portanto, não pode ser considerada como uma extensão de corretoras 
de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, fundos de 
investimento, bancos, instituições financeiras, consultores de investimento, agentes 
autônomos de investimento, analistas de investimentos e/ou administradores de carteiras 
exibidos na sua plataforma. 

 
2. Dos Produtos e Serviços 
 
2.1. Serão disponibilizados ao Usuário que efetuar o acesso ao Aplicativo Renda Fixa, 
pelo aparelho celular/tablet, web ou Facebook os seguintes serviços:   
 

a) Consulta dos seguintes produtos de investimentos: RDB, CDB, LCI, LCA, LC 
(Letras de Câmbio), Debêntures, CRA, CRI, FIDC, CCB, Precatórios, Ativos 
Imobiliários e Tesouro Direto (LTN, NTN, LFT), Ações, ETF, Fundos de 
Investimentos;  

 
b)  A pesquisa dos produtos poderá ser feita por valor, período de vencimento, tipo de 

investimento e corretora ou instituição financeira, podendo serem ordenados por 
taxa, vencimento, corretora ou instituição financeira, tipo de investimento e valor.  

 
2.2. Os investimentos não são simulações, mas investimentos existentes e disponíveis no 
mercado financeiro e atualizados constantemente.  
 
3. Dos Requisitos 
 
3.1. O acesso ao Aplicativo pode ser feito por tablet, aparelho celular ou navegador de 
internet. No celular está disponível para modelos classificados como Smartphone, 
observadas as restrições tecnológicas e os serviços contratados pelo Usuário junto às 
operadoras de telefonia. 
 
3.2. O acesso ao Aplicativo não depende de cadastro prévio ou fornecimento de dados 
pessoais do Usuário, bem como de senhas pessoais.  



 
3.3. A leitura atenta e a aceitação dos termos e condições do presente Regulamento são 
requisitos essenciais para acesso ao Aplicativo Renda Fixa pelo aparelho celular/tablet, web 
ou Facebook.  
 
4. Da Utilização 
 
4.1. Fica claro que toda e qualquer consulta ao Aplicativo efetuada pelo aparelho 
celular/tablet será considerada legítima, e realizada pelo Usuário, o qual assume a 
responsabilidade perante a Watermelon Agência de Desenvolvimento, pelo mau uso deste, 
inclusive, através de sua divulgação a terceiros e utilização indevida. 
 
4.2. O Usuário tem ciência de que o acesso ao Aplicativo Renda Fixa, pelo aparelho 
móvel, dispõe de mecanismo de segurança denominado “SSL”, cuja funcionalidade visa a 
proteger informações do Usuário. 
 
4.3. O Usuário poderá acessar o Aplicativo pelo aparelho celular/tablet no Brasil e no 
exterior, estando ciente de que as consultas por ele efetuadas fora do país subordinam-se 
também às normas legais do país onde foram iniciadas, inclusive quanto ao fornecimento 
compulsório de informações requeridas pelas respectivas autoridades públicas locais 
competentes, ficando, a Watermelon Agência de Desenvolvimento, desde já, autorizada a 
prestar tais informações.  
 
4.4. O Usuário reconhece e concorda que algumas consultas estarão sujeitas à restrição 
de horário, e que, uma vez realizadas após o horário limite ou em dia que não exista 
expediente bancário, as informações podem estar desatualizadas ou indisponíveis. 
 
4.5. O Usuário tem ciência de que a Watermelon Agência de Desenvolvimento poderá 
ainda, a seu exclusivo critério, e a qualquer tempo e sem necessidade de comunicação prévia, 
promover alterações nas funcionalidades do acesso ao Aplicativo Renda Fixa pelo aparelho 
celular/tablet, agregando ou inibindo funções ou serviços. A Watermelon Agência de 
Desenvolvimento poderá ainda alterar a forma de acesso ao Aplicativo Renda Fixa pelo 
aparelho celular/tablet, sempre que julgar conveniente, inclusive para atualização e/ou 
adoção de novas soluções tecnológicas. Tais alterações serão informadas ao Usuário através 
dos meios de comunicação usuais disponibilizados pela Watermelon Agência de 
Desenvolvimento. 
 
5. Limitação e Isenção de Responsabilidade 
 
5.1. A Watermelon Agência de Desenvolvimento não será responsável por eventuais 
atrasos ou descontinuidade na prestação dos serviços decorrentes de indisponibilidade ou 
limitações das operadoras de telefonia ou servidores e provedores de acesso à Internet 
contratados pelo Usuário. 
 



5.2. A Watermelon Agência de Desenvolvimento não se responsabiliza por eventuais 
falhas ou desligamento do aparelho celular/tablet utilizado pelo Usuário para acesso ao 
Aplicativo Renda Fixa; problemas nos serviços que o Usuário tiver contratado com 
operadoras de telefonia móvel; inobservância de limites de horário e/ou área de cobertura; 
acessos de terceiros às informações por meio do celular/tablet, ficando o Usuário 
inteiramente responsável pela utilização das informações pelo aparelho celular/tablet.  
 
5.3. A Watermelon Agência de Desenvolvimento não se responsabiliza por qualquer 
custo do serviço que venha a ser contratado pelo Usuário junto à operadora de telefonia 
móvel ou de internet para acesso ao Aplicativo Renda Fixa pelo aparelho celular/tablet.  
 
5.4. A Watermelon Agência de Desenvolvimento e o Aplicativo não fazem qualquer tipo 
de recomendação de investimento, não se responsabilizando, portanto, por perdas, danos 
(diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. 

 
5.5. A Watermelon Agência de Desenvolvimento também não realiza qualquer 
classificação do risco do investimento efetuado pelo Usuário. Ao utilizar o Aplicativo ou a 
Plataforma, o Usuário declara que entende que todo e qualquer investimento envolvem riscos 
e que estes são de sua exclusiva responsabilidade, não cabendo à Watermelon Agência de 
Desenvolvimento, seus sócios, parceiros, empregados e/ou prepostos serem 
responsabilizados por qualquer prejuízo que o Usuário venha a ter em função do 
desconhecimento dos fatores de risco envolvidos. 

 
5.6. A Watermelon Agência de Desenvolvimento se preocupa com a segurança de todas 
as informações disponibilizadas no Aplicativo e na Plataforma, porém não pode garantir que 
os certificados de segurança criptografados utilizados estejam isentos de erros ou intrusões 
por parte de terceiros não autorizados, extrapolando os deveres de diligência previsto em lei 
e o estado da técnica disponível. 

 
5.7. A Watermelon Agência de Desenvolvimento não se responsabiliza pelos serviços e 
investimentos oferecidos por meio do Aplicativo ou Plataforma, no que diz respeito à sua 
disponibilidade, qualidade, preço, oferta, forma de pagamento ou quaisquer outros elementos 
relevantes ao investimento. Todas essas informações são de responsabilidade única das 
pessoas jurídicas que disponibilizam tais produtos ou serviços no Aplicativo e na Plataforma. 

 
6. Da Licença de Uso 

 
6.1. A Watermelon Agência de Desenvolvimento concede ao Usuário uma licença (i) 
pessoal, (ii) não transferível (iii), não exclusiva, (iv) limitada, (v) não comercial e (vi) revogável, 
para uso do Aplicativo em seu celular, tablet ou computador em conformidade com as 
condições previstas neste Regulamento.  
 
6.2. O Usuário não poderá utilizar e nem permitir o uso da marca “Watermelon Agência 
de Desenvolvimento” e/ou do Aplicativo por terceiros para qualquer outra finalidade não 
expressamente prevista neste Regulamento. Dessa maneira, não será permitido ao Usuário, 



de nenhuma forma, copiar, modificar, distribuir, vender ou oferecer os serviços 
disponibilizados pelo Aplicativo Renda Fixa, sem o prévio e expresso consentimento 
formalizado por escrito da Watermelon Agência de Desenvolvimento. 
 
6.3. A Watermelon Agência de Desenvolvimento reserva-se todos os direitos ao 
Aplicativo que não estejam expressamente concedidos neste Regulamento ou na Política de 
Privacidade do Aplicativo. 
 
7. Das Condições Finais 
 
7.1. Se alguma disposição deste Regulamento for considerada nula ou inválida, ou, ainda, 
ilegal ou inexecutável, as demais disposições permanecerão válidas. 
 
7.2. Os termos do presente Regulamento poderão ser modificados ou cancelados a 
qualquer tempo unilateralmente pela Watermelon Agência de Desenvolvimento, que 
informará ao Usuário as novas condições, podendo o Usuário não aceitá-las ou cancelar o 
uso. Em todo caso o Usuário poderá, no futuro, subscrever novamente o serviço. 
 
7.3. A execução, interpretação e resilição do presente Regulamento rege-se pela legislação 
brasileira para todos os seus fins e efeitos e está sujeito a regulamentação das autoridades 
brasileiras, em relação aos atos por elas autorizados ou regulamentados. O presente 
Regulamento está sujeito, exclusivamente, à jurisdição das autoridades judiciárias brasileiras. 
 
7.4. Fica eleito o Foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas 
que porventura possam surgir da execução do presente Regulamento. 
 
7.5. A utilização do Aplicativo Renda Fixa pelo Usuário, pelo aparelho celular/tablete ou 
outro equipamento, ficará sujeita a obediência dos termos firmados no presente 
Regulamento. 
 
 


