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PLANO DE CONTINUIDADE – REGRAS DE CONTINGÊNCIA 

C6 CTVM  
 

 

INTRODUÇÃO 

A C6 CTVM dispõe de um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) que tem por objetivo orientar as 

ações e reduzir os impactos causados por uma interrupção em seus processos e/ou sistemas críticos, bem como 

garantir adequado nível de comunicação interna e externa (para seus clientes, fornecedores/prestadores de serviços 

e órgãos reguladores) durante o processo de recuperação. 

 

OBJETIVO 

Este plano tem por finalidade dar ciência aos clientes da C6 CTVM sobre as ações previstas pela instituição 

em caso de indisponibilidade da plataforma de investimentos, no aplicativo do C6 Bank e, também, prover 

orientações aos clientes sobre o que fazer nessa situação. 

 

ESCOPO 

Clientes do segmento varejo da C6 CTVM, cuja negociação e consulta de ativos operados na bolsa de 

valores nos segmentos Bovespa e BM&F são realizadas através da plataforma de investimentos, no aplicativo do C6 

Bank. 

 

PREMISSAS 

As ações de contingência descritas neste plano são aplicáveis, exclusivamente, para situações de 

indisponibilidade da plataforma de investimentos, no aplicativo do C6 Bank. 

 

ACIONAMENTO DAS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Este plano deve ser utilizado pela C6 CTVM, especificamente, quando ocorrer a indisponibilidade da 

plataforma de investimentos e/ou do aplicativo do C6 Bank. 

 

CENÁRIO ATUAL 

As negociações em ativos de renda variável são realizadas, exclusivamente, através da plataforma de 

investimentos, dentro do aplicativo do C6 Bank. 

A medição da latência interna da plataforma, desde a chegada da ordem na instituição até o envio dela 

para a B3, e o retorno dos status das ordens (inserção, execução, cancelamento, rejeição) é realizada internamente 

pelo nosso time de tecnologia. 

Abaixo, encontra-se o histórico das nossas medições e a latência máxima acordada vigente: 
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CONTINGÊNCIA  

Caso ocorra uma situação de indisponibilidade o atendimento contingencial será realizado através dos 

seguintes canais:  

Canal 
Período 

vigente  

Período 

disponível 

Tempo máximo 

para tratativa 
Qual operação consigo realizar? 

Chatbot 

Desde 

12/03/2021 - 

vigente 

De 2ª a 6ª feira, 

das 09h às 18h 
1 dia útil 

• Zeragem de BM&F (sempre que a 

plataforma de investimentos estiver 
indisponível e o app ainda estiver 

funcionando) 

E-mail 

Desde 

12/03/2021 - 

vigente 

De 2ª a 6ª feira, 

das 09h às 18h 
1 dia útil 

• Zeragem de BM&F (apenas quando 

o app estiver totalmente indisponível) 

• Inclusão/Alteração/Cancelamento 

de Ordens Bovespa e BM&F 

Para negociar por meio do nosso canal alternativo de e-mail (contingencia_rv@c6bank.com), pedimos 

que o cliente siga os modelos abaixo: 

1. Modelo para Compra ou Venda de ativos 

 Título: Negociação + Produto 

 Corpo do texto: 

• Natureza da operação:  

• Ticker do ativo: 

• Quantidade que será negociada: 

• Preço de negociação: (a mercado ou com definição de preço) 

Ex1:  

 

Ex2: 

Data da Medição Período Vigente Latência Máxima Acordada 

12/03/2021 Até 07/10/2021 500 milissegundos 

07/10/2021  Vigente 500 milissegundos 
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2. Modelo para Alteração e Cancelamento de Ordens 

Título: Cancelamento/Alteração de Ordem 

 Corpo do texto: 

• Natureza da operação:  

• Ticker do ativo: 

• Ação: 

Ex1:  

 

 

Ex2:  

 

 

3. Modelo para Zeragem de Futuros via E-mail 

Título: Zeragem Futuros 

 Corpo do texto: Estou de acordo com as condições de zeragem dos meus contratos futuros. 
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Lembrete: A solicitação de título “Zeragem de Futuros” via e-mail se dará nas mesmas condições que a zeragem 

de futuros via chat. Isto quer dizer que todos os contratos existentes na carteira do cliente, sejam eles mini 

índice ou mini dólar, serão zerados à mercado, sem custos referentes a esta operação de contingência.  

Ex1: 

 

 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 

• E-mails enviados fora do padrão aqui descrito não terão suas ordens acatadas; 

• Para que sejam acatadas, as ordens deverão ser enviadas pelo e-mail de cadastro do cliente no C6 Bank; 

• Para casos de alteração e/ou cancelamento de ordens, a ordem poderá já ter sido executada antes do envio da 

sua solicitação. Neste caso, a solicitação não será acatada; 

• Caso o cliente informe uma quantidade de ativos que deseja comprar superior ao valor que possui de saldo 

em conta corrente, a ordem não será acatada; 

• Caso o cliente deseje vender uma quantidade de ativos maior do que aqueles que possui em carteira, 

venderemos a quantidade máxima disponível; 

• Caso o cliente não possua margem de garantia o suficiente para a abertura de uma nova posição em contratos 

futuros, a ordem não será acatada. Não será possível a realização de novos aportes em garantia pelo processo 

de contingência nos canais alternativos; 

• Somente serão aceitas ordens solicitadas pelo titular da conta, ou pessoa devidamente autorizada; 

• Toda transmissão de ordem pela internet está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou 

prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas relacionadas a: (a) status das ordens; 

(b) posições de custódia, de operações e de limites; e (c) cotação de ativos 

Assim que o nosso aplicativo voltar ao funcionamento normal, o cliente poderá realizar as movimentações 

de seus investimentos pelo aplicativo - neste caso, não prosseguiremos com as solicitações que ainda constarem em 
aberto e comunicaremos os clientes a respeito da regularização do aplicativo e da não execução da ordem solicitada. 

Os dados acima apresentados a respeito do tempo máximo de atendimento e latência da plataforma foram 

medidos com base em cenários de teste e monitoração de logs dos serviços. O C6 Bank ressalta que, apesar de 

sempre envidar os melhores esforços para o total e irrestrito cumprimento dos números acima, falhas sistêmicas 

extraordinárias e outras externalidades poderão ocorrer no curso normal dos negócios. Nestes casos, o tempo 

máximo de atendimento e a latência da plataforma poderão ser momentaneamente maiores, fazendo com que 

temporariamente as estimativas acima não sejam cumpridas. 

 

COMUNICAÇÃO 

Durante o período de indisponibilidade da plataforma de investimentos, no aplicativo do C6 Bank, a 

comunicação aos clientes do segmento do varejo se dará da seguinte forma: 

➢ Notificação através de um aviso no aplicativo quando a plataforma estiver fora do ar e com orientação 

para os clientes sobre os contatos para acesso ao atendimento contingencial.  
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➢ Em caso de indisponibilidade geral do aplicativo, o cliente poderá consultar os canais de 

contingência neste documento, disponibilizado na rede pública de computadores.   

 

 

FORMAS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO APP 

 Ao longo de toda a jornada da plataforma de renda variável dentro do app do C6 Bank, o cliente poderá 

se certificar a respeito da atualização das informações que lá constam, pois além de ter o horário de atualização do 

preços dos ativos, da execução de ordens e da posição do cliente, há também um botão de “refresh” em todas as 

telas da experiência, conforme consta nas imagens abaixo: 

o Tela inicial de listagem dos ativos:  

 

o Tela intermediária com informações de preço máximo, mínimo e cotação atual do ativo: 
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o Tela de negociação do ativo: 
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o Tela de posição: 

 

o Histórico de ordens – Ordem em Andamento: 
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o Histórico de ordens – Ordem Executada: 

 

o Histórico de ordens – Ordem Rejeitada: 
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o Limites para compras e vendas: 

 

 

FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA DE RENDA VARIÁVEL DO C6 BANK 

1. Boleta de Negociação (mercado padrão e fracionário) 

Para que o cliente realize qualquer operação de renda variável pelo app do C6 Bank, ele precisará ter o cadastro 

realizado na C6 CTVM e este poderá ser realizado na tela de listagem dos ativos, dentro do C6 Invest.  
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Assim que o cadastro estiver finalizado, bastará ao cliente acessar a home do C6 Invest, tocar em “Renda 

Variável” e selecionar o ativo desejado. O cliente terá a opção de filtrar entre “Ações, BDRs, ETFs e FIIs” ou 

“Contratos Futuros” conforme abordamos mais à frente.  

 

Caso o cliente deseje comprar uma quantia em ações que se enquadre tanto no mercado padrão, como no 

mercado fracionário, ele conseguirá enviar em uma única boleta, sem precisar ficar buscando ativo para um 

mercado e para outro. A plataforma do C6 identifica as unidades que o cliente deseja negociar e as envia para seus 

respectivos mercados. 
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Lembrando que o caminho para vender é exatamente o mesmo da compra, mudando apenas as suas 

limitações. Isto quer dizer que para comprar é necessário o saldo em conta corrente para negociar e para vender é 

necessário ter o ativo em carteira.  

Os minicontratos negociados no banco é que fogem a essa regra, ou seja, é possível realizar uma operação 

vendida, porém, tanto para a compra, quanto para a venda desses ativos é necessário ter margem de garantia 

alocada.  

Para alocar margem de garantia, acesse a home do C6 Invest, toque em “Configurações” e toque em “Gestão 

de Garantias”. Lá você verá as margens que são aceitas e conseguirá fazer também a gestão de consumo da mesma.  
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2. Stop loss e Stop Gain para Contratos Futuros 

O stop loss e o stop gain são funcionalidades presentes somente na negociação de contratos futuros (WIN e 

WDO), só podendo ser configuradas em ordens enviadas com definição de preço.  

No C6 Bank, o stop loss e o stop gain só são válidos até o final do dia em que foram enviados, passado esse 

prazo, eles não mais valerão.  
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3. Informações completas da posição do cliente na tela de posição 

Para ações, BDRs, ETFs e fundos imobiliários o cliente encontra as seguintes informações:  

 

Já para contratos futuros, o cliente verá as seguintes informações: 
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4. Filtros para os mercados 

 

  

INFORMAÇÕES REGISTRADAS EM TRILHAS DE AUDITORIA 

Com o objetivo de monitorar e registrar as atividades e operações dos nossos clientes durante o uso do 

aplicativo, bem como atender aos direcionamentos de órgãos reguladores, registramos em nossas trilhas de auditoria 

as informações listadas abaixo: 

➢ Dados das transações realizadas no aplicativo, como horário, ativo, quantidade, data e horário de envio, 

motivos de rejeição, solicitação de cancelamento e dados de execução; 

➢ Dados de autenticação no aplicativo, como aparelho, data e hora do acesso e identificação do usuário; 

➢ Dados de origem das transações, como origem no aplicativo ou canais de contingência. 
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