
Pergunte a um especialista que não faça parte do 
seu grupo, como um contabilista, um advogado ou um 
representante autorizado, para avaliar o investimento. Você 
pode verificar se a pessoa que oferece um investimento 
está autorizada a fazê-lo junto da Autoridade do mercado 
financeiro ligando gratuitamente para

1 877 525-0337

O que significa 
fraude pOr  
afinidade?



É um golpe visando os membros do mesmo grupo, com 
frequência grupos religiosos ou étnicos.

O fraudador é, muitas vezes, um membro do seu grupo 
social, étnico ou religioso. Ele irá dizer-lhe frases como: “Pode 
confiar em mim”, “eu gosto de você”. “Nós somos da mesma 
comunidade e temos os mesmos interesses. E eu posso ajudá-
lo a ganhar dinheiro.”

O fraudador pode ser um estranho que se aproveita da 
confiança que você inspira no seio do grupo a que você 
pertence. Se o fraudador não faz parte do seu grupo, ele pode 
tentar convencer o quão aliciante é o seu golpe fraudulento 
junto daqueles que têm relações com os membros importantes 
do grupo para que seja aceite. O golpista começa a vender 
o seu “investimento” a alguns membros influentes antes de 
promovê-lo aos outros, aproveitando-se desses membros 
influentes que inspiram confiança. O efeito é o mesmo. Uma 
vez que a relação ao grupo está estabelecida, os mecanismos 
de defesa evaporam-se e o fraudador pode adicionar mais um 
nome à sua coluna de vendas.

As dicas a seguir irão ajudá-lo a reconhecer e evitar fraudes por 
afinidade antes do seu dinheiro cair nas mãos erradas.
Faça sempre a sua pesquisa antes de investir seu dinheiro.
Desconfie de quem menciona os nomes ou testemunhos de 
outros membros do seu grupo. Os fraudadores, muitas vezes 
pagam taxas de retorno mais elevadas para os primeiros 
investidores com o dinheiro pago pelas pessoas que recrutam 
de seguida. Dados os grandes lucros que eles pensam 
arrecadar, os primeiros investidores, por vezes, transbordam 
de entusiamo, para um investimento fraudulento que pode 
desabar completamente assim que você investiu.
Obtenha sempre que possível o máximo de informação por 
escrito sobre o investimento, incluindo os riscos e os custos 
de investimento e o que você precisa fazer para obter o seu 
dinheiro.

O que significa fraude por afinidade?

E se não se trata duma pessoa do 
mesmo grupo que o meu?

Porque é importante redobrar vigilância?

Como evitar fraudes por afinidade?

Aviso: Trata-se com 
frequência duma pessoa 
da sua confiança!


