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1.
Responsabilidade

Controles Internos

A elaboração, a manutenção e disponibilização

desta Política é de responsabilidade do chefe de

Controles Internos da Frente Corretora de

Câmbio, estando em conformidade com a Lei

Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709 de 14

de agosto de 2018).

Esta Política é reavaliada a cada ano, quando

houver alterações na Frente Corretora de

Câmbio ou em requerimentos legais que

justifiquem a sua atualização.



2.
Aprovações

Comitê Diretivo realizado em Agosto de 2020.



3.
Público Alvo e 
Abrangência

Esse é um documento público.

Esta Política deve ser conhecida por TODOS que de forma direta ou

indiretamente mantém relação com a Frente Corretora de Câmbio ou empresas

do grupo:

▪ Clientes e usuários;

▪ Colaboradores;

- Funcionários em regime CLT

- Estagiários;

- Jovens Aprendizes.

▪ Prestadores de Serviços Terceirizados.



4.
Objetivo

Quando se realiza uma operação cambial, celebração de algum contrato, utilização de
serviços e produtos, acesso ao website ou candidatura para alguma vaga na Frente
Corretora de Câmbio e empresas do grupo, o cliente ou usuário está confiando à empresa
inúmeras informações a seu respeito.

A confiança e segurança dos clientes e demais usuários é muito importante para a Frente.

Por isso, esta Política de Privacidade buscar informar sobre como a Frente Corretora de
Câmbio e empresas do grupo coleta, utiliza, compartilha e protege os Dados Pessoais de
seus clientes e usuários.

Além disso, esta Política de Privacidade tem como objetivo informar os direitos relativos
a essas informações e como exercê-los junto a Frente Corretora de Câmbio.

Em caso de dúvidas disponibilizamos um canal de contato apropriado ao final desta
política.



5.
Quadro Resumo

A Frente Corretora de Câmbio estimula que

todos leiam com atenção esta Política de

Privacidade.

Contudo, buscando facilitar o entendimento,

disponibiliza introdutoriamente um rápido

resumo no Quadro a seguir, antes de apresentar

os aspectos mais detalhadamente.

INFORMAÇÕES TRATADAS PELA FRENTE CORRETORA DE CÂMBIO

QUAIS DADOS PESSOAIS 
PODEM SER TRATADOS?

A Frente Corretora de Câmbio utilizar os Dados Pessoais que
os clientes e usuários diretamente fornecem, como, mas não
limitado à:

▪ Dados cadastrais (nome, CPF, RG, profissão, CNH, estado
civil, nacionalidade, data de nascimento, RNE, filiação, nº
passaporte);

▪ Dados financeiros (dados bancários e dados de
rendimentos);

▪ Dados de contato (telefones, e-mail, endereço, etc.);

▪ Perfil de cliente;

▪ Dados que são coletados automaticamente de dispositivos
eletrônicos (IP, data e hora de utilização no website, etc.);

▪ Dados obtidos através de Terceiros ou bases públicas.

POR QUANTO TEMPO 
OS DADOS SÃO 

ARMAZENADOS?

Os Dados Pessoais serão eliminados pela Frente Corrretora de
Câmbio quando o objetivo que motivou a coleta deles for
atingido, e os dados não forem mais necessários para cumprir
qualquer obrigação legal, regulatória e/ou contratual, ou
quando não forem mais necessários para resguardar os
direitos dos clientes ou da empresa.



Quadro Resumo

POR QUAL MOTIVO OS 
DADOS SÃO TRATADOS?

Os Dados Pessoais são utilizados para identificação, responder
ou manter contato com o cliente, para realização de cadastro,
para manutenção de histórico de operações, para realizar
investigação de fraude, para atendimento de políticas de
segurança da Frente Corretora de Câmbio, para atendimento
de obrigações do Branco Central, demandas judiciais, para
cadastro e acesso nas Plataformas, entre outras finalidades. Os
Dados Pessoais ainda podem ser utilizados para fins
publicitários.

COM QUEM SÃO 
COMPARTILHADOS OS 

DADOS PESSOAIS?

Os Dados Pessoais podem ser compartilhados com empresas
do mesmo grupo da Frente Corretora de Câmbio, Terceiros,
inclusive, para autoridades ou órgãos governamentais em
decorrência de obrigações legais ou regulatórias. Ainda,
podem ser compartilhados caso exista uma ordem judicial
específica que obrigue a empresa a isso.

QUAIS SÃO OS DIREITOS 
DO CLIENTE, ENQUANTO 

TITULAR DOS DADOS 
PESSOAIS?

O cliente pode solicitar a confirmação de existência de
Tratamento de seus Dados Pessoais, acessar os dados tratados,
solicitar correções, requerer a exclusão de seus dados, entre
outros direitos previstos em lei.



Quadro Resumo

COMO O CLIENTE PODE 
EXERCER O SEU 

DIREITO?

Os direitos do cliente poderão ser exercidos por meio do
formulário para exercício de direitos dos titulares de Dados
Pessoais, disponibilizado através do website da Frente
Corretora através de: https://frentecorretora.com.br

ATUALIZAÇÃO DESTA 

POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE

Caso tenha qualquer mudança no Tratamento dos Dados
Pessoais dos clientes, atualizaremos esta Política, informando
sobre a atualização.

DEFINIÇÕES
As definições dos termos aqui utilizados estão disponíveis ao
final desta Política.

DATA DA ÚLTIMA 

ATUALIZAÇÃO
01.09.2020

https://frentecorretora.com.br/


6.
Quais Informações são 
Tratadas?

A depender da relação que o cliente ou usuário possua com a Frente Corretora de
Câmbio e empresas do grupo, podem ser realizada a coleta de diferentes categorias de
Dados Pessoais, tais quais:

▪ Informações que identificam o cliente ou o tornam identificável, incluindo, por
exemplo, o seu nome, RG, CPF, CNH, estado civil, gênero, profissão, nacionalidade,
data de nascimento, filiação, RNE, passaporte;

▪ Informações que auxiliem a empresa a contatá-lo, como endereço postal, CEP,
telefone fixo ou celular, e-mail, etc.;

▪ Informações financeiras, como dados bancários, dados de rendimentos etc.;

▪ Informações comportamentais, como perfil de consumo ou hábitos de navegação
online;

▪ Atributos associados aos dispositivos eletrônicos do cliente, como endereço de IP,
fontes instaladas, idioma, configurações do navegador e fuso horário;

▪ Informações proveniente de Terceiros, como identificadores de contas bancárias,
informações de rendimentos, certidões de óbito etc.



7.
Como são coletados os 
Dados Pessoais do 
cliente?

Os Dados Pessoais que a Frente possui sobre o

cliente podem ter sido informado diretamente

pelo mesmo, por Terceiros ou coletados de

forma automática.

A Frente também pode ter coletado alguns

dados disponíveis publicamente.

Para assegurar que o cliente tenha maior

clareza, o detalhamento da correspondência

entre as fontes e as informações coletadas está

exposto na tabela ao lado.

FONTE INFORMAÇÕES COLETADAS

FORNECIDAS 
DIRETAMENTE 

PELO CLIENTE OU 
USUÁRIO

Durante o relacionamento do cliente com a Frente, desde um contato
pelo website, Plataforma White Label, através da área de
relacionamento ou comercial, “trabalhe conosco”, cadastro digital, na
contratação de um dos produtos e serviços oferecidos ou cadastro de
fornecedor, o cliente e usuário compartilha com a Frente inúmeros
Dados Pessoais, os quais são utilizados para as finalidades que lhe são
informadas.

OBTIDAS DE 
TERCEIROS

Alguns Terceiros compartilham seus dados com a Frente, instituições
financeiras, empresas de score e fontes governamentais.

AUTOMATICAMENTE

Em algumas situações, podem ser coletados dados automaticamente
dos dispositivos que o cliente utiliza para acessar o website,
Plataforma White Label ou aplicação mobile.

Via de regra, são coletados automaticamente dados como endereço IP,
data e hora de uso, e tipo de dispositivo, dentre outros dados técnicos
de navegação.

Coletar essas informações garante a Frente um melhor entendimento
sobre o uso de suas plataformas online pelos clientes. Alguns desses
dados podem ser coletados por meio de cookies ou tecnologia similar,
conforme explicado nesta Política.

DISPONÍVEIS 
PUBLICAMENTE

Também são coletadas informações disponibilizadas publicamente,
incluindo, mas não se limitando, à confirmação de endereços e e-mail
inválidos.



8.
Como são utilizadas as 
informações?

▪ ATENDER A FINALIDADE PARA A QUAL O DADO FOI FORNECIDO

Os dados fornecidos podem ser utilizados com propósitos informados pelo cliente no
momento da coleta das informações e para outras finalidades que sejam compatíveis.

Por exemplo, para identificação, responder ou manter contato com o cliente, administrar
o histórico de operações, realizar investigações de fraude, atender às políticas de
segurança da Frente Corretora de Câmbio, para atendimento de obrigações do Branco
Central, demandas judiciais, para cadastro e acesso nas Plataformas, entre outras
finalidades.

Os Dados Pessoais ainda podem ser utilizados para fins publicitários.

▪ CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES LEGAIS OU REGULATÓRIAS

Os Dados Pessoais poderão ser utilizados para atender obrigações previstas em lei, em
regulações de órgãos governamentais ou de autoridades fiscais, pelo Poder Judiciário
e/ou por outra autoridade competente.

A depender da obrigação, este Tratamento poderá incluir os dados de identificação,
documentos pessoais, dados financeiros e de rendimentos, por exemplo, para
comunicações obrigatórias ao Banco Central e demais órgão reguladores e
governamentais.

A Frente Corretora de Câmbio e empresas do grupo

tratam os Dados Pessoais para finalidades diversas. Ao

lado estão elencadas as principais.



Como são utilizadas as 
informações? 

▪ PERMITIR O EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS DA FRENTE

Mesmo após o término da relação contratual, a Frente poderá tratar alguns Dados
Pessoais dos clientes e usuários para exercer seus direitos garantidos em lei e/ou
regulamentação dos órgãos governamentais, inclusive como prova em processos
judiciais, administrativos ou arbitrais.

▪ VIABILIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA AS OPERAÇÕES

A Frente pode tratar os dados, também, para finalidades legítimas envolvendo a
continuidade de suas operações, sempre observando os limites da expectativa e nunca
em prejuízo dos interesses de seus clientes, bem como, direitos e liberdades
fundamentais.

Os Dados Pessoais podem ser considerados, por exemplo, em estudos internos sobre a
utilização dos produtos e serviços ou da área de relacionamento da Frente, para permitir
uma melhor distribuição e alocação de recursos internos, ou, ainda, para mensurar a
qualidade e o nível de satisfação com a prestação de produtos e serviços da empresa.



Como são utilizadas as 
informações? 

▪ PROMOVER ATIVIDADES E AMPLIAR AS OFERTAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

Adicionalmente, a Frente pode utilizar as informações de contato dos clientes para o
envio de comunicações publicitárias, notícias, ofertas e promoções que sejam do
interese do cliente.

Caso o cliente se sinta incomodado e não deseje mais receber quaisquer informativos
publicitários, ele pode, a qualquer momento, contatar a Frente por meio do formulário
disponível no website: www.frentecorretora.com.br manifestando sua vontade para que
seja encerrados tal Tratamento.

▪ EVITAR FRAUDES E ZELAR PELA SEGURANÇA DO CLIENTE

Por fim, a Frente também trata os dados para comprovar que o cliente é realmente
quem diz ser e, assim, evitaando fraudes.

http://www.frentecorretora.com.br,/


9.
O que são cookies e 
como são utilizados?

Cookies são arquivos de texto que podem ser

armazenados nos dispositivos eletrônicos,

quando o cliente visita um website ou utiliza

um serviço online. Essa é uma prática comum

de uso da internet, dado que ela ajuda aos

websites a funcionarem de forma correta, além

de otimizar a experiência do usuário no

website.

A Frente Corretora de Câmbio utiliza cookies

para diferentes finalidades, como para contar

quantos visitantes recebe no seu website,

possibilitar que o cliente e usuário navegue de

forma personalizada para lembrar as

configurações de anúncios, etc.

Todas estas finalidades podem ser agregadas

nas quatro categorias ao lado expostas.

TIPOS DE COOKIES O QUE ELES FAZEM

NECESSÁRIOS
São cookies essenciais para viabilizar o adequado funcionamento
do website, assim como para permitir que o cliente faça uso de
todas as funcionalidades disponíveis.

DESEMPENHO

São cookies que ajudam a entender como os visitantes interagem
com o website, fornecendo informações sobre as áreas visitadas,
o tempo de visita ao site e quaisquer problemas eventualmente
são encontrados.

FUNCIONAIS

São cookies que permitem que o website se lembre das escolhas
anteriores, como, por exemplo idioma de navegação. Além de
proporcionar uma experiência personaliza, esses cookies
possibilitam que o cliente preencha campos para comentários,
dentre outros.

MARKETING

São cookies utilizados para fornecer mais conteúdos relevantes e
específicos para os interesses do cliente .
Podem, ainda, ser utilizados para apresentar publicidade com um
maior direcionamento ou limitar o número que esta é veiculada.
Também, permitem a medição da eficácia de uma campanha
publicitária lançada.

Destacamos que os cookies necessários são essenciais para o normal funcionamento do
Website e demais Platafornas, sendo que a oposição à utilização desta ferramenta
poderá implicar na inutilização dos serviços disponíveis ou na suspensão do acesso.



10.
Com quem a Frente 
compartilha os dados?

A Frente Corretora de Câmbio poderá realizar o compartilhamento dos Dados Pessoais
com pessoais jurídicas do mesmo grupo econômico ou com Terceiros, como órgãos
governamentais, o Poder Judiciário, instituições financeiras, parceiros de negócio,
fornecedores de serviço e/ou infraestrutura, dentre outros.

O cliente pode ter acesso às categorias dos Terceiros com quem a Frente compartilha os
Dados Pessoais por meio do formulário para exercício de direitos dos titulares de dados
pessoais, disponibilizado no website: www.frentecorretora.com.br

Ainda, compartilhamentos podem acontecer em caso de operações societárias, como
parte das negociações, ou qualquer etapa de uma compra, fusão ou aquisição parcial ou
total em que a Frente Corretora de Câmbio ou empresas do grupo façam parte.

A Frente e empresas do grupo se utiliza de instrumentos contratuais, políticas e
auditorias para assegurar que qualquer Terceiro que receba os Dados Pessoais, garanta a
eles a proteção adequada. É possível que, eventualmente, estes Terceiros se encontrem
fora do país.

Nestes casos, a Frente se certifica de que essa transferência ocorra apenas para os países
que possuem um grau de segurança similar ao previsto pela legislação brasileira, ou
quando o Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais assim autorizar.

Quando é utilizado sistema de armazenamento em nuvem, os dados também podem ser
tratados fora do Brasil. Nessas hipóteses, busca-se escolher os melhores fornecedores
internacionais, assim reconhecidos pelo mercado.

http://www.frentecorretora.com.br/


11.
Como os Dados 
Pessoais são mantidos 
seguros?

Como exemplo de algumas medidas que são tomadas:

▪ Controle estrito do Tratamento de Dados Pessoais, incluindo limitação de acesso;

▪ Mecanismos de autenticação de acesso, incluindo senhas e sistemas de dupla
autenticação, quando cabível, que asseguram a individualização dos registros;

▪ Inventário detalhado dos registros de conexão, incluindo o momento, a duração, a
identidade do responsável e o arquivo acessado,

▪ Soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade
dos dados, incluindo encriptação ou medidas de proteção equivalentes, sem prejuízo
da adoção de outros padrões técnicos posteriormente estipulados pelas autoridades
competentes; e

▪ Treinamentos periódicos de funcionários e colaboradores, quanto ao Tratamento de
Dados Pessoais.

A segurança das informações pessoais dos clientes é uma

prioridade. Por isso, a Frente dispões de políticas e

procedimentos internos que determinam como os Dados

Pessoais devem ser tratados pela empresa.

A Frente Corretora de Câmbio adota medidas técnicas

aptas a manter os Dados Pessoais seguros e protegidos

de acessos não autorizados e de situações acidentais ou

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou

qualquer outra forma de Tratamento inadequado ou

ilícito, sempre à luz das regras aplicáveis de proteção de

dados e segurança da informação.



O cliente tem os seguintes direitos relativos aos seus Dados Pessoais:

▪ Saber se a Frente trata algum Dado Pessoal dele e, se afirmativo, quais;

▪ Corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados, pelos meios exigidos pela
regulamentação específica, quando necessário;

▪ Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou que, por ventura, tenham sido tratados em desconformidade com a lei;

▪ Solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, caso
isso seja feito expressamente;

▪ Solicitar a eliminação dos dados tratados com o consentimento dele;

▪ Obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais foram
compartilhados os dadosdele;

Quando a atividade de Tratamento necessitar do consentimento do cliente, ele pode se
negar a consentir. Nesse caso, a Frente informará sobre as consequências da não
realização de tal atividade. Caso seja consentido, a qualquer momento o cliente poderá
revogá-lo.

O cliente poderá exercer os seus direitos por meio do formulário para exercício de
direitos dos titulares de dados pessoais, disponibilizado no website:
www.frentecorretora.com.br

Quando isso não for possível, o cliente e usuário poderá recorrer ao Encarregado pela

Proteção de Dados Pessoais, cujo contato está disponibilizado ao final desta Política.

12.
Quais são os direitos 
do cliente, enquanto 
titular de Dados 
Pessoais e como 
exercê-los?

http://www.frentecorretora.com.br/


13.
Glossário

Caso o cliente ou usuário tenha alguma dúvida

sobre os termos utilizados nesta Política de

Privacidade, é sugerido consultar as definições

ao lado.

▪ CLIENTE/USUÁRIO: Qualquer pessoa que de forma direta ou indiretamente mantém
relação com a Frente Corretora de Câmbio ou empresas do grupo, são, mas não se
limitando: clientes/usuários, colaboradores, funcionários em regime CLT, estagiários,
jovens aprendizes e prestadores de serviços terceirizados.

▪ CONSENTIMENTO: Manifestação livre, informada e inequívoca do Titular que autoriza
o Tratamento dos seus Dados Pessoais para uma finalidade específica.

▪ DADO PESSOAL: Qualquer informação relacionada a pessoa natural, direta ou
indiretamente, identificada ou identificável.

▪ ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: pessoa indicada pela
Frente para ser o responsável, garantindo o atendimento aos direitos dos clientes e
usuários e esclarecendo dúvidas sobre o Tratamento de Dados Pessoais.

▪ FINALIDADE: Motivo pelo qual o Dado Pessoal será tratado, ou objetivo que se
pretende atingir com o Tratamento dos dados.

▪ TERCEIRO: Refere-se, mas não está limitado, a toda e qualquer pessoa física ou
jurídica, que a empresa se relacione ou venha a se relacionar, prestador de serviços,
fornecedor, consultor, cliente, parceiro de negócio, Terceiro contratado ou subcontratado,
locatário, cessionário de espaço comercial, independentemente de contrato formal ou
não, incluindo aquele que utiliza o nome da empresa para qualquer fim ou que presta
serviços etc.

▪ TITULAR: Pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais, tais como clientes,
usuários, colaboradores, funcionários e contratados.

▪ TRATAMENTO: Toda operação realizada com Dados Pessoais dentro de seu ciclo de
vida, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração.



ATUALIZAÇÕES

Esta Política de Privacidade poderá ser alterada a qualquer momento, para garantir o
compromisso da Frente Corretora de Câmbio de máxima transparência com seus clientes
e usuários. Se houver mudanças e/ou atualizações será dada ampla publicidade.

CONTATO E DÚVIDAS
Caso o cliente ou usuário tenha qualquer dúvida, poderá entrar em contato através do
formulário para exercício de direitos dos titulares de dados pessoais, disponibilizado no
website: www.frentecorretora.com.br

O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais é Ricardo Baraçal, e ele poderá
esclarecer quaisquer dúvidas relativas ao Tratamento de Dados Pessoais.

14.
Atualizações desta 
Política de Privacidade
Contatos e dúvidas

http://www.frentecorretora.com.br/

