
 Determinação do Perfil do Investidor, conforme determina a Instrução CVM Nº 539/2013.

(1)  Como você classificaria a relação de sua formação acadêmica com a sua experiência no mercado financeiro ?

(a)

(b)

(c)

(d)

 Não tenho formação acadêmica na área financeira, mas desejo operar no mercado de capitais e financeiro.

 Apesar de não ter formação acadêmcia na área financeira possuo experiência no mercado de capitais e financeiro.

 Tenho formação na área financeira e conheço as regras do mercado financeiro.

 Tenho formação acadêmica e experiência na área financeira, por isto conheço profundamente o mercado financeiro, como operações de 

derivativos e estruturadas.

 
(2) Que afirmativa melhor descreve o seu objetivo com relação aos seus investimentos e ao apetite ao risco?

(a)         Quero preservar meu capital, mesmo que a minha rentabilidade seja mínima.

(b)         Quero valorizar meu capital, assumindo pouco risco.

(c)         Aceito riscos ocasionais em busca de retornos maiores no longo prazo.

            (d)         Aceito riscos em busca de retornos elevados no curto prazo.  

            (3) Quais investimentos você realizou frequentemente nos últimos 24 meses?

            (a)

            (b)

            (c)

            (d)

             Não realizei nenhuma operação.

             Investi apenas em produtos ou fundos de renda fixa.

             Investi em produtos ou fundos de renda fixa e/ou de multimercado e/ou de renda variável e/ou com derivativos com finalidade de hedge.

             Investi em produtos de renda fixa e/ou de multimercado e/ou de renda variável e/ou com derivativos com finalidade de especulação ou 

            alavancagem.

            (4) Qual o seu horizonte de investimentos, ou, em outras palavras, por quanto tempo você pode deixar seu dinheiro investido?

            (a)

            (b)

            (c)

            (d) 

             Até 6 meses.

             De 6 meses a 1 ano.

             De 1 ano a 3 anos.

             Mais de 3 anos.

(5) Qual das sentenças abaixo melhor descreve o seu planejamento com relação a retirada e depósitos de capital de seu portfólio nos próximos 

anos?

(a)

(b)

(c)

(d)

 Eu pretendo retirar parcelas de forma regular como auxílio para minhas despesas.

 Eu não espero adicionar nenhum dinheiro, tampouco fazer retiradas.

 Eu acredito que posso adicionar esporadicamente apenas modestas parcelas de novos investimentos.

 Eu espero adicionar novas parcelas de investimentos ao meu portfólio nos próximos anos.

(6) Qual é a sua faixa de renda bruta mensal?

(a)

(b)

(c)

(d)

 Pessoa Física até R$ 5.000,00 ou Pessoa Jurídica até R$ 50.000,00.

 Pessoa Física de R$ 5.000,01 a R$ 15.000,00 ou Pessoa Jurídica de R$ 50.000,01 a R$ 250.000,00.

 Pessoa Física de R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 ou Pessoa Jurídica de R$ 250.000,01 a R$ 500.000,00.

 Pessoa Física acima de R$ 25.000,00 ou Pessoa Jurídica acima de R$ 500.000,00.

 

(7) Qual o patrimônio que você possui investido em ativos financeiros?

(a)   

(b)

(c)

(d)

 Até R$ 20.000,00.

 De R$ 20.000,01 a R$ 100.000,00.

 De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00.

 Acima de R$ 1.000.000,00.                                                                                                        

                                                                                                                                                              Assinatura do Cliente
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