
PROCEDIMENTO EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DE
PLATAFORMAS

Levando em conta que toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a
interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a
recepção de informações atualizadas, a Órama vem informar as tratativas e os meios
pelos quais o investidor poderá executar suas ordens em caso de indisponibilidade
das plataformas oferecidas pela Órama, conforme explicita abaixo:

1- Divulgação em casos de instabilidade ou indisponibilidade de
plataformas de negociação e meios alternativos de execução de operações:

Em caso de instabilidade ou indisponibilidade da plataforma, o cliente será avisado por
meio de notificações na área logada do portal da Órama acerca dessa referida
instabilidade ou indisponibilidade.
Na hipótese de instabilidade ou indisponibilidade da plataforma, o cliente poderá
utilizar a plataforma proprietária da Órama como contingência para inserção de uma
nova ordem, alteração ou cancelamento de uma ordem previamente enviada (home
broker) ou, ainda, a mesa de operações da Órama ou o assessor do cliente,
informando minimamente o ativo, a quantidade, o preço, a natureza e o tipo, sendo
disponibilizados os seguintes canais de atendimento:
a. Mesa Órama: (021) 3797-8000 ou 0800 728 0880, nos dias úteis das 9h às 18 hrs;
b. E-mail – Mesa Órama: mesa@orama.com.br;
c. Atendimento de Plataformas de Negociação: (021) 3797-9700;
d. E-mail – Mesa Órama Gold: gold.traders@orama.com.br.

Importante salientar que os meios alternativos de execução de ordens possuem tempo
médio de atendimento, que podem ser consultados em “Indicadores de níveis de
serviço - SLA” na página https://www.orama.com.br/compliance - Transparência -
Indicadores de Níveis de Serviço – SLA.

Por fim cabe apontar que toda comunicação feita por meio da rede mundial de
computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o
envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas.
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2- Em caso de indisponibilidade de determinado canal alternativo de
execução de operações:

A Órama conta com diversos canais alternativos para envio de ordem, alteração ou
cancelamento. Caso um deles esteja indisponível, é possível a utilização dos outros
para realização das operações.

3- Trilhas de auditoria:

Todas as plataformas de negociação disponibilizadas registram as seguintes
informações para trilhas de auditoria:

a. Acesso (entrada e saída da ferramenta – Login e Logout)
b. Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão de usuários,
bloqueio e/ou desbloqueio de senhas, se aplicável).
c. Negociação (Log de envio e alterações de ofertas registradas nos ambientes
de negociação da B3)
d. Identificação do usuário;
e. Data e horário da ocorrência do evento;
f. Identificação de que o evento se trata de inclusão, alteração ou exclusão.

As informações referentes às trilhas de auditoria são arquivadas nos termos e prazos
requeridos pela regulamentação aplicável.
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