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Valorização da Cota (%) IFR
Min. Max. Atual

Cotas R$ 1 Mês No ano 12M Sem. 9 Dias

1 BB ETF S&P Dividendos Brasil BBSD11 28/11/14 50.000 53,39 82,50 79,63 7,3% 32,1% 24,1% 74 36            141                  63,2
2 CAIXA ETF Ibovespa XBOV11 12/11/12 50.000 68,96 96,99 95,97 3,6% 27,0% 15,3% 93 3              12                    59,1
3 IShares S&P 500 IVVB11 29/04/14 100.000 89,28 134,00 108,90 5,7% 16,4% 17,6% 103 200         1.762              66,0
4 iShares Ibovespa BOVA11 02/12/08 50.000 66,64 95,10 94,04 3,8% 27,4% 15,5% 91 29.119    556.711          60,6
5 iShares IBrX - Índice Brasil (IBrX-100) BRAX11 23/02/10 100.000 56,49 83,54 79,60 3,7% 28,0% 16,4% 77 5              36                    61,1
6 iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil ECOO11 15/06/12 100.000 72,23 107,20 105,78 5,8% 27,2% 14,9% 100 2              12                    65,5
7 iShares BM&FBOVESPA Small Cap SMAL11 02/12/08 100.000 68,93 96,49 94,85 3,4% 17,2% 15,1% 92 360         2.952              59,5
8 It Now Ibovespa BOVV11 04/08/16 50.000 69,22 99,08 97,98 3,7% 27,9% 16,0% 95 196         20.690            59,5
9 It Now Idiv DIVO11 31/01/12 50.000 36,44 54,80 53,75 4,0% 30,0% 19,1% 52 49            423                  58,1

10 It Now IFNC FIND11 07/04/11 50.000 66,71 115,89 114,85 9,5% 47,8% 26,3% 105 53            830                  61,7
11 It Now IGCT GOVE11 03/11/11 200.000 29,43 41,75 - - - - 40 - - 56,5
12 It Now IMAT MATB11 01/02/12 50.000 27,70 37,00 33,70 1,4% 36,7% 19,1% 33 12            22                    52,1
13 It Now ISE ISUS11 03/11/11 100.000 26,15 34,20 33,28 2,1% 17,6% 12,7% 33 4              1                      53,3
14 It Now IGCT PIBB11 26/07/04 20.000 119,15 168,74 167,06 3,8% 27,3% 15,0% 161 181         3.405              59,9
15 It Now S&P500 SPXI11 02/02/15 50.000 85,42 126,70 106,67 6,1% 16,3% 17,7% 101 11            367                  65,8

Fontes: Bovespa, Economatica e Planner Corretora.

O ETF (Exchange Traded Funds ou Fundo de Índice) é um 

fundo de investimento que pode ser comprado ou vendido 

como uma ação no pregão da BM&FBOVESPA, por meio de 

uma Corretora. 

Acumulado:  Valorização da cota desde o início (data de 

listagem)
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http://bvmf.bmfbovespa.com.br/etf/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=BBSD&tipoFundo=RendaVariavel&aba=abaApresentacao&idioma=pt-br
http://www.caixa.gov.br/etf
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/etf/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=IVVB&tipoFundo=RendaVariavel&aba=abaApresentacao&idioma=pt-br
https://www.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund
https://www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund
https://www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund
http://br.ishares.com/product_info/fund/overview/SMAL11.htm
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/etf/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=BOVV&tipoFundo=RendaVariavel&aba=abaApresentacao&idioma=pt-br
https://ww93.itau.com.br/itnow/hotsite/index.html
http://www.itau.com.br/itnow
http://www.itau.com.br/itnow
https://ww93.itau.com.br/itnow/hotsite/index.html
http://www.itau.com.br/itnow
http://www.itau.com.br/itnow
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/etf/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=SPXI&tipoFundo=RendaVariavel&aba=abaApresentacao&idioma=pt-br
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7 Indice Small Cap - O índice Small Cap medirá o retorno de uma carteira composta por empresas de menor capitalização.

8 It Now Ibovespa - É baseado no Ibovespa, índice composto pelas ações emitidas por companhias que respondem por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro da Bolsa.
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Caixa ETF Bovespa - O Fundo busca obter de forma geral, retornos de investimentos que correspondam à performance do índice Bovespa (IBOV), antes de taxas e despesas. 

Ishares Bovespa Fundo de Indice - Baseado no Ibovespa, índice composto pelas ações emitidas por companhias que respondem por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro da Bolsa.

BB ETF S&P Dividendos Brasil  - É o primeiro fundo de índice a utilizar como referência o S&P Dividendos Brasil, que mede  o desempenho das melhores ações pagadoras de dividendos no mercado brasileiro, ao longo do tempo, desenvolvido por um provedor de 

índices internacional.

Indice de Materiais Básicos - São incluídas na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores: a) inclusão em uma relação de ações cujos indices de negociabilidade somados representem 99% do valoor 

acumulado de todos os indices individuais. b)  participação em termos de presença em pregçao igual ou superior a 95% no periodo.

Indice de Sustentabilidade Empresarsial - O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça 

social e governança corporativa.

Indice Brasil 50 - Integram a carteira do IBrX-50 as ações que atendem cumulativamente aos critérios a seguir: a) ser uma das ações com maior indice de negociabilidade apurados em 12 meses anteriores à reavaliação; b)  ter sido negociada em pelo menos 80% dos 

pregões ocorridos nos 12 meses anteriores à formação da carteira. 

It Now S&P500 - O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) calculado pela Standard & Poor’s, principalmente através do investimento em cotas do fundo SPDR® S&P 500® ETF 

Trust, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo.

O iShares S&P 500 – Investimento No Exterior é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, do índice S&P 500 em reais. Os ativos que compõem a carteira do fundo 

consistem preponderantemente cotas do iShares core S&P500 ETF ("IVV").

Indice Brasil (IBX-100) - Baseado no Índice Brasil (IBrX 100), que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica composta pelas 100 ações mais negociadas na BM&FBOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro.

Indice Carbono Eficiente - Esse indicador, composto pelas ações das companhias participantes do índice IBrX-50 que aceitaram participar dessa iniciativa, adotando práticas transparentes com relação a suas emissões de gases efeito estufa (GEE), leva em 

consideração, para ponderação das ações das empresas componentes, seu grau de eficiência de emissões de GEE, além do free float  (total de ações em circulação) de cada uma delas.

Indice Dividendos - O IDIV é composto pelas empresas listadas na BM&FBOVESPA que apresentaram os maiores “dividend yields” nos últimos 24 meses anteriores a seleção da carteira. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em 

recuperação judicial ou falência.

Índice Financeiro - O IFNC é composto pelas empresas listadas na BM&FBOVESPA mais representativas dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos e previdência e seguros (conforme descritos na tabela do Anexo II), que atendem aos 

critérios de inclusão descritos abaixo. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência.

Indice Governança Corporativa - São incluídas na carteira do índice as ações integrantes do IGC que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores: a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 

99% do valor acumulado de todos os indices individuais. b)  participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% do período.
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Disclosure  

  
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório 
foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram  independentemente conferidas e nenhuma 
garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora 
de Valores. 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) 
de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas 
condições de mercado.  Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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