
 

Regulamento - Fila de espera para o Warren 3.0 

A Warren vai lançar no dia 23 de abril uma série de novidades na plataforma, que vai 

contemplar todas as necessidades do investidor. Essas novas funcionalidades serão 

liberadas primeiramente para as 1000 pessoas que entrarem em uma lista de espera. 

Posteriormente, as funcionalidades serão liberadas para o restante dos clientes. 

 

A fila de espera para experimentar as novidades do Warren 3.0 estará aberta a partir 

das 10h do dia 20 de março e será encerrada às 17h30 do dia 23 de abril de 2020. 

 

1. Para entrar na fila de espera, é preciso: 

i) Acessar o site https://lp.warrenbrasil.com/conheca-o-novo-warren; 

ii) Clicar em “Entre na fila” e preencher o seu nome e e-mail de cadastro na 

Warren. Se não for cliente, colocar nome e o e-mail pessoal; 

 

Feito isso, automaticamente você estará na fila. Na pop-up de confirmação, 

você verá a sua posição e receberá um link de compartilhamento. 

 

2. Premiação: 

Os primeiros mil clientes ativos da fila às 17h30h do dia 23 de abril, dia do Warren 

Day, terão acesso à todas as novidades da plataforma em primeira mão, assim que 

elas forem liberadas. Os clientes ativos (ou seja, que possuírem algum valor 

investido na plataforma) deve também ganhar uma ação de uma empresa, a ser 

escolhida pela Warren. 

 

3. O compartilhamento para subir na fila: 

Ao entrar na fila, você receberá um link para compartilhar nas redes sociais. Cada 

cadastro na fila feito através do seu link, levará você à primeira colocação. Por isso, 

quanto mais pessoas você conseguir levar para a fila com o seu link, mais chances 

tem de ficar entre as primeiras posições. Os primeiros 1000 clientes ativos (com valor 

investido na plataforma) terão o primeiro acesso 

https://lp.warrenbrasil.com/conheca-o-novo-warren


às novas funcionalidades do Warren. 

 

Se a pessoa não entrar na fila com o seu link e ir direto pelo site, por exemplo, não 

contará para a sua troca de posição. Por isso, certifique-se que seus amigos estejam 

usando o seu link. 

 

4. A Warren Brasil pode suspender, encerrar ou alterar este Regulamento a qualquer 

momento e por qualquer motivo. 

 

5. Qualquer dúvida sobre a fila de espera, entre em contato com a nossa equipe de 

Atendimento (via chat disponível na Plataforma) ou diretamente pelo e-mail 

meajuda@warrenbrasil.com.br  
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