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Este manual tem como objetivo demonstrar as 
situações onde as moderações do segmento de 
Cashback poderão ser aceitas e negadas através 
do processo de moderação de conteúdo do 
Reclame AQUI.

Importante: Este documento não exclui 
as regras previstas para cada categoria de 
moderação do Manual Geral de 
Moderação.
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Regras de moderação

Conforme o Manual de Moderação Geral, mesmo que uma reclamação seja sobre algum dos 
temas mencionados neste documento, elas poderão ser negadas se:

O time de moderação do Reclame AQUI analisará somente o conteúdo público das 
reclamações, documentações externas não serão levadas em consideração para a de�nição 
se determinada reclamação será passível de moderação ou não.

Importante: Para a categoria “A empresa não violou o direito do consumidor” e “Este é 
um caso de Fraude” a ação da moderação é somente a anulação da avaliação do 
consumidor para o índice de reputação da empresa. O conteúdo da reclamação e suas 
interações permanecerão publicadas no Reclame AQUI.

> Resposta pública não for condizente com o pedido de moderação

> Falha no atendimento em qualquer momento de contato do reclamante

> Divergência de informação entre reclamante e reclamada

> Necessidade de análise de mérito por parte do Reclame AQUI

> Necessidade de conhecimento de cláusulas contratuais e termos de uso

> O fato do problema inicial ter sido resolvido
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Temas passíveis de 
moderação de conteúdo

Categoria: A empresa não violou 
o direito do consumidor

> Atuação do Risco: Percebemos que 
quando se trata de atuação do risco, existem 
diversas reclamações sobre o tema. É 
perceptível que neste tema existem duas 
vertentes que são mais recorrentes no Reclame 
AQUI:  

Situações onde o reclamante relata sobre a 
liquidação de ações e/ou dinheiro: Neste caso 
temos o entendimento que o erro se originou 
do próprio reclamante, podendo ser 
moderadas.

Investidor mudou de ideia: Quando a 
reclamação decorrer de insatisfação com os 
rendimentos (situações onde a expectativa do 
reclamante não foi correspondida), e casos 
onde existem prazos para a retirada deste 
investimento e o reclamante
discordar, a reclamação será passível de 
moderação, contudo, a operação
deverá ter sido feita diretamente pelo 
Reclamante por meio do home broker, sem o 
auxílio de um assessor 

> Chamada de margem: Sempre que 
ocorrer variação na margem de garantia para 
operações alavancadas, o reclamante for 
chamado a complementar a garantia e deixar 
de o fazer, estará sujeito a ter sua margem de 
garantia executada pela corretora. Caso a 
corretora execute a garantia do reclamante, a 
reclamação poderá ser moderada.

> Zeragem de risco: A zeragem pelo risco 
tem como principal objetivo minimizar a perda 
de saldo ou a inadimplência do investidor. Por 
ser uma ação realizada para benefício do 
consumidor, compreendemos que será passível 
de moderação casos onde o reclamante não 
concorda com a alteração compulsória.

> Multa por saldo devedor:  A situação da 
inadimplência ocorre por uma ação do 
consumidor em não concluir o pagamento dos 
valores em tempo hábil, entretanto, o valor da 
multa, por ser aplicado de forma diferenciada 
por cada instituição, não caberá a nós se está de 
acordo.
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Portanto, se o consumidor apenas não 
concordar por existir a multa que deverá ser 
paga, poderemos atuar com a anulação da 
avaliação se estiver de acordo com as demais 
regras de moderação.

Porém, se o objeto da reclamação for o valor 
atribuído de multa ao pagamento, não 
poderemos realizar a análise de mérito e não 
será passível de moderação.

> Impossibilidade de transferência de 
custódia por ações do consumidor: 
Situações onde há a solicitação de transferência 
de custódia mas ela não é concluída por falta 
de documentação do reclamante ou por haver 
investimentos ativos no momento da migração.
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> Obrigatoriedade de Exercício da 
opção: Conforme de�nido nas regras da B3, na 
opção de compra/venda, o lançador é obrigado 
a fazer a venda/compra caso o titular 
comprador da opção queira exercer sua opção.

Portanto, reclamações onde o questionamento 
é a ação de venda/compra poderão ser aceitas, 
desde que as demais regras de moderação 
estejam de acordo.

Categoria: Este é um caso de 
Fraude

> Bloqueio por suspeita de fraude:
Frequentemente a instituição poderá solicitar 
documentações extras ou validações de 
investidores para garantir a segurança de 
informações e evitar fraudes na plataforma.

Em situações que o reclamante teve o bloqueio 
de sua conta por falta de documentação ou 
validações (Suspeita de Fraude) ou por ações 
ilícitas (Fraude Con�rmada), poderemos realizar 
a anulação da avaliação.

Importante que a resposta pública da empresa 
nos dê indícios de que o bloqueio foi realizado 
corretamente e que não existe possibilidade de 
normalização de seu acesso por conta da 
suspeita de fraude. 

Reclamações onde a resposta pública 
apresentar elementos que nos dê o 
entendimento de que o bloqueio foi realizado 
indevidamente, não serão passíveis de 
moderação.
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Temas não passíveis de 
moderação de conteúdo

> Aplicação de multas e taxas: Estes casos 
não são passíveis de moderação, pois cada 
instituição pratica valores
distintos, onde não há também uma 
uniformidade sobre o tema no judiciário.

> Situações onde o reclamante relata 
sobre o valor taxa aplicada: Geralmente 
situações dessa natureza o reclamante 
demonstra em seu relato a insatisfação com as 
taxas praticadas pela empresa. 

É importante lembrar que situações onde as 
regras do negócio estão sob a autonomia da 
companhia di�cilmente caberão moderação de 
conteúdo, uma vez que a empresa assume os 
riscos. 

Como trata-se de risco do negócio, essas 
reclamações não poderão ser moderadas, uma 
vez que não compete ao Reclame AQUI analisar 
o mérito dessas questões.

> Problemas diversos de acesso na 
plataforma: Quando a reclamação é para 
relatar di�culdade na utilização da plataforma 
de investimento, não caberá a nós o 
entendimento se o problema foi ocasionado 
por conta do equipamento do reclamante ou 
oscilação sistêmica da empresa, não sendo 
passível de moderação.

riscos. 


