Notas legais
A ALLGOO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (“Allgoo”) não comercializa nem
distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário ou ativo
financeiro, da mesma forma não realiza, por si só, Análise Financeira ou Assessoria
Financeira. Entretanto, caso subexista qualquer dúvida, pedimos a gentileza de
endereçá-la a contato@allgoo.com.br para que seja oportunamente dirimida.
As ferramentas disponibilizadas pela Allgoo são sistemas computacionais que
consideram processos lógicos, matemáticos e estatísticos.
As informações e relatórios disponibilizados pela Allgoo não constitui nem deve ser
interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento
financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em
qualquer jurisdição.
Todas as informações e/ou relatórios disponibilizados pelo sistema Allgoo são
resultado de cálculos matemáticos de padrões cientificamente experimentados e
fórmulas de conhecimento público, ou obtidos através de técnicas de Inteligência
Artificial, sem ao subjetivismo de qualquer pessoa.
Toda e qualquer orientação e/ou menção que tenha cunho profissional e seja
submetida às regras da CVM ou ANBIMA, foram desenvolvidas e estão sob
responsabilidade técnica de empresas habilitadas e devidamente reguladas Parceiras
da Allgoo (maiores detalhes gentileza enviar email para contato@allgoo.com.br). Caso
não divulgadas exceções, em regra, a empresa habilitada é a Valetec Capital
Investimentos Ltda.
Não há situações de conflito de interesses que possam impactar na imparcialidade das
informações e/ou relatórios disponibilizados neste website e a Allgoo, adotará todas
as medidas cabíveis para coibir qualquer potencial conflito de interesses que possa
impactar a imparcialidade das informações e/ou relatórios, bem como para comunicálo, se for o caso, de forma clara e expressa.
A remuneração dos analistas e de qualquer outro colaborador, eventualmente envolvidos
na elaboração deste sistema, do website, das informações e relatórios disponibilizados,
não está nem esteve vinculado de qualquer forma aos pontos de vista emitidos e nem se
subordina a outras áreas comerciais da Allgoo ou de seus Parceiros

Todos os dados e/ou opiniões apresentados neste website foram elaborados dentro do
contexto e conjuntura do momento de sua produção, além de possuírem caráter
meramente informativo no âmbito da recomendação de investimento gerada pelo
sistema disponibilizado pela Allgoo, não devendo ser considerados como solicitação ou
oferta de investimento, nem poderão ser entendidos como tal em qualquer jurisdição
na qual tal solicitação ou oferta seriam considerados ilegais. Da mesma forma, as
informações contidas neste website geradas previamente à celebração do pertinente
contrato de prestação de serviços entre cliente e Allgoo, bem como entre cliente e
Assessor Financeiro, quando for o caso, (“Contratos”) não constituem, por si só,
qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimentos, não devendo
ser utilizadas com este propósito antes de firmado os Contratos e estabelecida a
relação entre cliente e Allgoo e entre cliente e Assessor Financeiro, quando for o caso.
A Allgoo, seus sócios, administradores, representantes legais, funcionários e parceiros,
isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes, direta ou
indiretamente, da utilização das informações contidas neste website em desacordo
com o quanto disposto acima.
Algumas das informações aqui contidas podem ter sido obtidas de fontes de mercado.
Apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a Allgoo, seus sócios,
administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão,
atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se
responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos.
Os instrumentos financeiros discutidos e/ou informados pela Allgoo neste website
e/ou em relatório podem não ser adequados para todos os investidores e não levam
em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as
necessidades específicas de um determinado investidor.
A Allgoo, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não
concedem qualquer garantia ou promessa de ganhos ou realizações financeiras,
seja nas simulações realizadas através do serviço prestado, seja em qualquer outro

investimento ou aplicação financeira realizada. A Allgoo, seus sócios, administradores,
representantes legais e funcionários não serão responsáveis pela transmissão ou
acessibilidade de informações exatas, úteis ou disponíveis através do serviço e não
serão, também, responsáveis ou obrigados por qualquer transação ou decisões de
investimentos feitos com base em tais informações.
O objetivo de investimento consiste apenas em um referencial, não havendo garantia
de que o mesmo será atingido. Os desempenhos anteriores não são indicativos de
resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou
implícita, é feita em relação a desempenhos futuros.
O investimento em renda variável é considerado de alto risco, podendo
ocasionar perdas, inclusive, superiores ao montante de capital alocado.
Ao investidor é recomendado obter aconselhamento profissional com empresas
especializadas e regulamentadas para a atividade de assessoria de investimentos.
Quaisquer informações e materiais deste website não substituem qualquer
informação ou aconselhamento oriundos de profissionais habilitados e empresas
especializadas em assessoria de investimentos e análise de investimentos.
O investidor que utiliza este website Allgoo em seu processo de tomada de decisão é
o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento
que tomar.
Investimentos financeiros cujas informações estão disponibilizadas neste website,
assim como em quaisquer investimentos nos mercados financeiro e de capitais, estão
sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem ter em conta
que o valor dos investimentos pode tanto subir quanto cair, e os investidores podem
não recuperar o valor investido.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade eventualmente divulgada não é líquida de impostos e eventuais
taxas específicas cobradas.
Informações presentes neste website poderão ser baseadas em simulações, cujos
resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referemse à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na

obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito
a tal mudança.
O conteúdo deste website não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado
sob qualquer propósito sem a autorização expressa da Allgoo.
A utilização deste website está sujeita aos Termos de Uso dispostos neste website. O
presente alerta legal constitui parte integrante e inseparável dos Termos de Uso, como
se nele estivesse transcrito.

