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ABRANGÊNCIA 

Este “MANUAL DE POLÍTICA DE SUITABILITY” tem aplicabilidade a todos os sócios, diretores, 
funcionários, prestadores de serviço, terceirizados, consultores e demais pessoas físicas ou jurídicas 
contratadas, ou outras entidades que participem, de forma direta, das atividades diárias e negócios, 
doravante (“COLABORADORES”), que participem, de forma direta, das atividades da INVESTIS CAPITAL. 

 

OBJETIVO 

O presente instrumento tem por objetivo formalizar a Política de Negociações de Valores Mobiliários 
(Investimentos Próprios) adotada pela INVESTIS CAPITAL, a fim de evitar potenciais conflitos de 
interesse entre os clientes da INVESTIS CAPITAL e os investimentos próprios dos colaboradores ou 
aqueles realizados pela tesouraria da INVESTIS CAPITAL no âmbito do mercado financeiro e de capitais. 

 

PRINCÍPIOS E OBRIGAÇÕES 

A Diretoria de Compliance é a responsável pela avaliação da análise de enquadramento do Perfil do 
Investidor, conforme estabelecido na resolução nº 30/2021 de 11 de maio de 2021, se utilizando de 
técnicas e ferramentas identificamos clara e objetivamente a Análise do Perfil do Investidor (API) do 
cliente, que inclui análise sobre escopo de atuação em relação a investimentos, limites e expectativas 
do cliente.  

Os clientes desenquadrados, que porventura não assinarem o Termo de Ciência e Risco ou de 
Inadequação de Investimento, são comunicados sobre a inadequação de seus investimentos em 
relação ao seu Perfil de Risco “Suitability”, com a indicação de assinatura do Termo e dos produtos que 
ocasionaram seu desenquadramento. O Investidor recebe o aviso pelo seu e-mail de cadastro na 
INVESTIS CAPITAL. 

O Perfil de Investimentos é montado pensando na construção de um relacionamento transparente, 
construtivo e de longo prazo. Dentre as técnicas e ferramentas utilizadas para identificação do Perfil de 
Investimento, pode-se citar: reuniões pessoais, conhecimento sobrea vida pessoal e financeira do 
cliente (ex. projetos, passivos, desejos), Carteiras Modelo, backtests e projeções/simulações.   

Além disso, para a construção do Perfil de Investimentos do cliente é aplicado o formulário do Perfil de 
Risco “Suitability” (Anexo I) da INVESTIS CAPITAL, o qual identifica o grau de tolerância a riscos do 
cliente. A INVESTIS CAPITAL se preocupa em mostrar de forma clara para o cliente quais são os riscos 
envolvidos em investimentos financeiros e indicar que, em geral, para obter mais retorno incorre-se em 
mais risco e/ou menor liquidez, isolada ou conjuntamente.  
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A Política de Investimentos será elaborada a partir do Perfil de Investimento construído. Ela é o registro 
do retorno esperado e/ou exigido, limites de investimento, tolerância a risco, necessidade de liquidez, 
divisão entre moedas e restrições de investimento. Ela é elaborada pelo Consultor em conjunto com o 
cliente e leva em consideração o seu Perfil de Investimento. A Política de Investimentos é respeitada e 
cumprida pelo Comitê de Investimentos e Gestão de Riscos da INVESTIS CAPITAL no processo de 
seleção e alocação de ativos da carteira do cliente.  

Importante ressaltar que, se determinado ativo ou classe de ativos com considerável grau de risco não 
estiver sujeito a restrições para investimento pelo cliente na sua respectiva Política de Investimentos, 
tal ativo ou classe de ativos poderá fazer parte da carteira de qualquer cliente, mesmo que seu perfil de 
tolerância a riscos seja baixo, pois o que importa é o resultado consolidado da carteira, e não o de cada 
componente isoladamente.  

 

MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÕES 

Os investimentos realizados pelos clientes sob consultoria da INVESTIS CAPITAL serão monitorados 
pela área de Compliance e pelas instituições financeiras parceiras confrontado com o perfil de 
investimentos identificado pelo Departamento de Compliance da INVESTIS CAPITAL, a fim de evitar 
eventuais incompatibilidades e desenquadramentos. 

Caso os investimentos pretendidos estejam em desacordo com o perfil definido na Política de 
Investimentos (Anexo I), o cliente é alertado sobre o desenquadramento e é proposto uma alocação 
alternativa para o cliente que se enquadre dentro de seu perfil de risco. Se mesmo após a recomendação 
da INVESTIS CAPITAL, entretanto, se o cliente decidir aplicar em ativos cujos riscos sejam maiores que 
seu perfil de risco, o cliente deve assinar um Termo de Ciência de Desenquadramento de Perfil (“Termo 
de Desenquadramento”) (Anexo II) no qual afirma ter sido orientado pela INVESTIS CAPITAL de que seu 
perfil é incompatível com o perfil do ativo a ser realizado o investimento, onde consta que recebeu 
orientações de aplicações em outros ativos e assume total responsabilidade que a incompatibilidade 
de perfil possa causar volatilidades maiores que o suportado no perfil. Todo cliente deve manter seu 
perfil de risco atualizado em período máximo de 24 (vinte e quatro) meses desde o último 
preenchimento, ou o determinado na legislação. O cliente é contatado com um mês de antecedência 
sobre a necessidade de atualização do perfil de risco. É facultado ao cliente a renovação do perfil de 
risco antes do prazo estipulado na legislação sempre que for de seu interesse. 

Para fins desta Política, considera-se “Cliente desenquadrado” todo o cliente da INVESTIS CAPITAL que 
operar fora de seu Perfil de Risco “Suitability” definido, ainda que este tenha dado declaração expressa 
da realização da operação fora seu Perfil. As notificações têm por objetivo alertar os Investidores de 
que as operações realizadas estão inadequadas em relação ao seu Perfil de Risco “Suitability” e com a 
cesta de produtos para o seu perfil relacionado. Inclui, ainda, para operações de bolsa, o Termo de 
Ciência de Risco, onde declara ciência de que os produtos, serviços ou operações que irá transacionar 
estão inadequadas ao seu Perfil de Risco “Suitability”, bem como que possui conhecimento necessário 
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para compreender os riscos relacionados com os seus objetivos de investimento, e se responsabiliza 
pelas operações realizadas fora de seu Perfil de Risco “Suitability”. O documento também prevê a não 
continuidade das comunicações de desenquadramento ao Cliente e deverá ser assinado, enviado e 
validado pela INVESTIS CAPITAL (Anexo II). O Investidor que enviar o Termo de Ciência de Risco 
devidamente assinado terá a ocorrência encerrada e não receberá mais notificações de 
desenquadramento, porém, continuará a ser monitorado. A documentação (e-mail ou via física) será 
armazenada pelo departamento de Compliance. 

 

CENÁRIO MACROECONÔMICO  

Os consultores da INVESTIS CAPITAL dialogam frequentemente e participam de reuniões formais 
semanais.    

No Comitê Macro, que conta com a presença obrigatória os membros do Comitê de Investimentos e 
Área de Gestão de Riscos, um consultor externo traz análises macroeconômicas do Brasil e das 
principais regiões do mundo que podem influenciar os investimentos dos clientes, com destaque para 
Estados Unidos, Europa, China e Japão. Nesse Comitê, são apresentados dados e eventos decorridos e 
prospectivos e busca-se construir cenários plausíveis e atribuir-lhes probabilidades com base na 
competência e experiência dos gestores e do consultor externo.   

Além disso, procura-se projetar o comportamento esperado das classes de ativos em cada cenário, o 
que viabiliza a análise de riscos de cauda e oportunidades assimétricas de investimento. Existindo 
entendimento ou consenso quanto às projeções, o Comitê de Investimentos compartilha com seus 
consultores a visão macro e microeconômica para realizarem as recomendações e orientações aos 
clientes da Investis Capital. 

Na construção dos cenários, trabalhamos com uma escala padrão para o Brasil e para o mundo, qual 
seja: otimista, pessimista e provável.  

Pela natureza dos serviços de consultoria de valores mobiliários prestados pela INVESTIS CAPITAL, os 
ativos são recomendados e orientados aos clientes de acorda com o Perfil de Investimento, de modo 
que as estratégias de compra e venda de ativos são majoritariamente implementadas via gestores 
especializados.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

O presente MANUAL DE POLÍTICA DE SUITABILITY (Análise do Perfil do Investidor) foi realizado em 20 
de dezembro de 2021, e está disponível para consulta no website pelo endereço: 
https://investis.com.br/Compliance 

Comunicações devem ser feitas por mensagem a capital@investis.com.br 

https://investis.com.br/compliance
mailto:capital@investis.com.br
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ANEXO I – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS  

Análise do Perfil do Investidor 

Pessoa Física 

As recomendações são elaboradas em consideração as informações sobre o perfil de riscos, 
objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo 
cliente, conforme estabelecido na Política de Investimento. 

A REPRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DESTA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO CLIENTE, 
CONSTITUI UMA VIOLAÇÃO DA POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS. 

Produzido por Compliance revisado e aprovado por comitê de Compliance. 

 

    
Nome Completo do 1º titular  
 

CPF do 1º titular Sexo Data de Nascimento 

     

    

Nome Completo do 2º titular  
 

CPF do 2º titular Sexo Data de Nascimento 

    
 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO INVESTIDOR (SUITABILITY) 

O objetivo deste questionário é verificar a adequação dos investimentos pretendidos pelo cotista ao 

seu perfil de investidor (“Perfil de Suitability”), em cumprimento à regulamentação vigente. 

Assinale apenas 1 (uma) alternative em cada questão, escolhendo a opção que melhor lhe 

representa, tendo em vista sua situação financeira, seus objetivos e tolerância a riscos. 

 

SEÇÃO 1 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PERFIL DO INVESTIDOR (API) 
 

1. Em que faixa de valor SE SITUA o montante de seus investimentos financeiros? 

☐ Acima de R$ 300.000,00 até R$ 1.000.000,00  

☐ Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 3.000.000,00  

☐ Acima de R$ 3.000.000,00 até R$ 5.0000.000,00 

☐ Acima de R$ 5.000.000,00 até R$ 10.0000.000,00 

☐ Acima de R$ 10.000.000,00 
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2. Como você definiria seu momento de vida? 

☐ a. Etapa de construção do meu patrimônio, não tenho grandes compromissos financeiros e posso 
guardar uma parte de minha renda. 

☐ b. Tenho parte da minha renda comprometida com despesas fixas e continuo com crescimento de 
meu patrimônio. 

☐ c. Construí um patrimônio considerável, e estou realizando meus objetivos, mas não estou 
confortável suficiente em razão das minhas despesas serem elevadas.  

☐ d. Patrimônio consolidado que considero suficiente para preservação do meu estilo de vida e posso 
usufruir com tranquilidade. 

3. como é sua formação acadêmica 

☐ a. Ensino Fundamental 

☐ b. Ensino Médio  

☐ c. Ensino Superior  

☐ d. Pós-Graduação  

4. como você se comporta em relação aos seus investimentos? 

☐ a. Quero evitar perder qualquer parcela dos meus investimentos no horizonte de 3 meses, mesmo 
que limite os meus ganhos às taxas básicas de juros. 

☐ b. Quero evitar perder qualquer parcela dos meus investimentos no horizonte de 1 ano, mesmo que 
tenha ganho menores. 

☐ c. Posso aceitar pequenas perdas em busca de ganhos maiores no longo prazo. 

☐ d. Posso aceitar perdas maiores em busca de ganhos muito elevados. 

5. existe alguma previsão para utilização dos recursos dos seus investimentos no curto ou médio prazo (ATÉ 1 
ANO)? 

☐ a. Existe previsão de utilização de parte importante ou da integralidade dos recursos em até 1 ano. 

☐ b. Existe previsão da utilização de parte importante ou da integralidade dos recursos em até 5 anos. 

☐ c. Não há previsão de utilização de parte importante ou da integralidade dos recursos no curto ou 
médio prazo. 
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6. com quais investimentos você tem familiaridade, pensando no funcionamento e riscos de cada um? leve em 
consideração, além da sua experiência em investimentos, sua formação acadêmica e experiência 
profissional 

☐ a. Poupança, CDB ou fundos. 

☐ b. Além dos anteriores, Previdência Privada. 

☐ c. Além dos itens mencionados, outros produtos de Renda Fixa (atrelados à inflação e títulos pré-
fixados) ou fundos multimercados. 

☐ d. Além dos itens mencionados nas respostas anteriores, ações e fundos de ações. 

☐ e. Além dos itens mencionados nas respostas anteriores, também conheço derivativos. 

☐ f. Além de todos os anteriores, produtos líquidos como Private Equity, Fundos Imobiliários de 
incorporação e ativos com exposição no exterior. 

7. que decisão você tomarIa se estivesse investido em um produto de renda variável (ações, termo, opções ou 
outros) e ocorresse uma queda de 20% em suas posições? 

☐ a. Venderia todas as posições e aplicaria em renda fixa. 

☐ b. Avaliaria se a queda criou oportunidades no mercado e eventualmente compraria os ativos 
desvalorizados. 

☐ c. Reforçaria minhas posições de maneira constantemente, entrando nas oportunidades pontuais 
com mais cautela. 

☐ c. Observaria por mais algum tempo e, se as perdas continuassem, regataria meus investimentos. 

8. Qual o melhor cenário  que descreve seu apetite a risco em sua carteira de investimentos, com a 
expectativa de melhorar o retorno de seus investimentos? 

☐ a. Não pretendo assumir riscos, prefiro preservar meu capital, por isto não invisto em Renda Variável, 
como Ações, Fundos de Ações e Fundos de Investimentos Imobiliários. 

☐ b. Estou disposto a assumir um pouco mais de risco, para alcançar uma melhor rentabilidade, mas 
não investiria no mercado acionário (ações) ou fundo de investimentos imobiliários.  

☐ c. Assumiria risco controlado investindo em até 20% da minha carteira em Renda Variável, como 
ações, fundos de ações, e fundos de investimentos imobiliários, para alcançar maior rentabilidade. 

 

☐ d. Estou disposto a assumir riscos para alcançar maior rentabilidade, investindo até 50% da minha 
carteira em Renda Variável. 

 

☐ e. Estou disposto a assumir riscos elevados, para buscar alcançar rentabilidade expressiva, e 
disposto a investir mais de 50% de minha carteira em Renda Variável. 

TOTAL DE PONTOS (somatória dos pontos obtidos entre as questões 2 e 8)  

Somatória dos pontos obtidos   
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SEÇÃO 2 – DEFINIÇÃO DO PERFIL DO INVESTIDOR 

 

Perfil Definição Faixa de Pontuação 

 
 

CONSERVADOR 
(nível 1 de risco) 

Busca preservação de capital com baixa tolerância a risco, 
entendendo que retornos próximos às taxas nominais de 
juros são suficientes para atingir o objetivo de investimento. 
Os recursos são preponderantemente alocados em ativos 
líquidos atrelados a taxa básica de juros, com alta 
disponibilidade para necessidade de liquidez. Há, em geral, 
pouca experiência de investimento em diferentes classes de 
ativos. 

 
 
 

Até 50 

 
 
 

MODERADO 
(nível 2 de risco) 

Busca preservação de capital com objetivo de superar 
ligeiramente o retorno das taxas nominais de juros. Mantém 
alguma alocação em ativos de riscos, admitindo perdas de 
patrimônio em situação adversas de Mercado. Investe, no 
entanto, boa parte dos recursos em ativos de baixo risco, 
buscando retornos acima da inflação no médio prazo e 
disponibilizar recursos para eventuais necessidades de 
liquidez. Há, em geral, alguma experiência de investimento 
em diferentes classes de ativos. 

 
 
 

Até 51 a 170 

 
 

BALANCEADO 
(nível 3 de risco) 

 
 

Busca crescimento controlado de capital com média 
tolerância a risco e necessidade de liquidez. Entende que os 
ganhos e perdas são inerentes, mas as alocações em Renda 
Variável não passam de 20% de sua carteira, aceitando 
perdas parciais de patrimônio na busca de maiores retornos 
no médio ou longo prazo. Há, em geral, certa experiência de 
investimento em diferentes classes de ativos.  

 
 
 

Até 171 a 229 

 
 

ARROJADO 
(nível 4 de risco) 

Busca crescimento elevado de capital com tolerância a risco 
e baixa necessidade de liquidez. Entende que os ganhos e 
perdas são inerentes as alocações preponderantemente em 
ativos de risco, aceitando perdas significativas de patrimônio 
na busca de maiores retornos no médio ou longo prazo. Há, 
em geral, boa experiência de investimento em diferentes 
classes de ativos.  

 
 
 

Até 230 a 305 

 
 
 

AGRESSIVO 
(nível 5 de risco) 

Busca crescimento agressivo de capital com alta tolerância 
a risco e nenhuma necessidade de liquidez. Entende que os 
ganhos e perdas são inerentes as alocações 
preponderantemente em ativos de risco, aceitando perdas 
significativas de patrimônio na busca de retornos elevados 
no longo prazo. Há, em geral muita experiência de 
investimento em diferentes classes de ativos, e aceitaria 
perdas acima de 20% na carteira. 

 
 
 

Acima de 305 

A partir da somatória dos pontos, o enquadramento do perfil de investimento sugerido é   
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 ☐ CONSERVADOR – enquadrado no nível 1 de Risco 

☐ MODERADO – enquadrado no nível 2 de Risco 

☐ BALANCEADO – enquadrado no nível 3 de Risco  

☐ ARROJADO – enquadrado no nível 4 de Risco  

☐ AGRESSIVO – enquadrado no nível 5 de Risco 
 

 

SEÇÃO 3 – CATEGORIA DE INVESTIDORES 

 
 

São classificados em três classes de clientes.   

Cliente Varejo: clientes pessoa física ou pessoa jurídica não financeira. Ou seja, um cliente individual 
que utiliza os serviços da Corretora única e exclusivamente para benefício próprio e que não os utilizará 
em suas atividades profissionais. 

Cliente Qualificado: (i) investidores profissionais; (ii) pessoas naturais ou jurídicas que possuam 
investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, 
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio; (iii) 
as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam 
certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de 
investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a 
seus recursos próprios; e (iv) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou 
mais cotistas, que sejam investidores qualificados.  

Cliente Profissional: clientes institucionais, pessoa jurídica financeira ou pessoa física que possui 
acesso direto aos sistemas de negociação. Fazem parte dessa categoria as pessoas jurídicas tais como 
(i) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 
(ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de 
previdência complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros 
em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito 
sua condição de investidor profissional mediante termo próprio; (v) fundos de investimento; (vi) clubes 
de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários 
autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e 
consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) 
investidores não residentes.  

Nos casos de cliente Qualificado e Profissional, o cliente deverá assinar as Declarações conforme segue: 
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Declaração da Condição de Investidor Qualificado  

  

Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor qualificado e declaro possuir conhecimento 
sobre o mercado financeiro suficiente para que não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções 
legais e regulamentares conferidas aos investidores que não sejam qualificados.  

Como investidor qualificado, atesto ser capaz de entender e ponderar os riscos financeiros relacionados 
à aplicação de meus recursos em valores mobiliários que só podem ser adquiridos por investidores 
qualificados.   

Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais).   

  

     ,    de       de 20  .  

  

_____________________  

Cliente:         
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Produzido pelo Departamento de Compliance. Revisado e aprovado por Comitê de Compliance - V.12-2021  

Declaração da Condição de Investidor Profissional 

  

Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor profissional e declaro possuir conhecimento 
sobre o mercado financeiro suficiente para que não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções 
legais e regulamentares conferidas aos demais investidores.  

 

Como investidor profissional, atesto ser capaz de entender e ponderar os riscos financeiros 
relacionados à aplicação de meus recursos em valores mobiliários que só podem ser adquiridos por 
investidores profissionais.  

  

Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais).   

  

     ,    de       de 20  .  

  

_____________________  

Cliente 
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SEÇÃO 4 – DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

 
 

Diversificação 
Geográfica 

Classes de Ativos Mínima % Estratégia % Máximo % 

Local Renda Fixa: Pós-Fixado    
Local Renda Fixa: Prefixado    
Local Renda Fixa: Inflação+    
Local Multimercados    
Local Imobiliário    
Local Agronegócio    
Local Ações    
Local Proteção (Ouro ou Moedas)    
Local Alternativos    
Local Criptoativos    
Global Exposição Internacional    

CAIXA Baixo Risco e Alta Liquidez     

 TOTAL GERAL    
 

Necessidade de Líquidez da Carteira 
Período Mínimo % Máximo % 

Mesmo dia (caixa)   
Até 1 dia   
Até 05 dias   
Até 10 dias   
Até 15 dias   
De 16 dias a 30 dias   
De 31 dias a 180 ano   
De 181 dias a 1 ano   
Acima de 1 ano   

 

Restrições 

Gestor  

Setor  

Emissor  

Produto  

Rating  

Outras  
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Observações 
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Declaro ter ciência das recomendações feitas pela Investis Capital Investimentos e Serviços Ltda 
(“Investis Capital”) relativas à identificação de meu perfil de risco como investidor e a adequação dos 
produtos e serviços ao meu perfil definido, de acordo com as diretrizes previstas pela regulamentação 
vigente. Ainda é de meu conhecimento que solicitação de adesão e investimentos em ativos cuja 
classificação de risco seja superior ao perfil de risco acima definido deverei assinar um termo de ciência 
de desenquadramento de perfil de risco (Anexo II), sem a qual não estarei autorizado a investir. 

As informações obtidas é a base para auxiliar nas recomendações e aconselhamentos pela Consultoria 
de Valores Mobiliários para identificar o nível de tolerância a riscos, liquidez e suas características 
pessoais.  

Fica também estabelecido que eventuais perdas ocorridas no mercado de capitais através das 
recomendações de investimentos objeto das orientações pela consultoria de valores mobiliários, o 
mesmo não terá responsabilidade em reparação de perdas financeiras. 

 

Estando certo e acordados, as partes assinam o termo de Política de Investimentos. 

 

Local:  

Data: 

 

________________________________________________________  

Assinatura do 1º Titular 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do 2º Titular 

 

______________________________________________________ 

Investis Capital Investimentos e Serviços Ltda 

Assinatura do responsável pela Diretoria de Investimentos 
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INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
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ANEXO II – TERMO DE CIÊNCIA DE DESENQUADRAMENTO PERFIL DE RISCO  

 

Nome:  

CPF:  

Perfil de Risco Cliente:  

Ativo: 

Perfil de Risco (“Suitability”):  

Eu tenho ciência que o perfil de risco (“perfil”) por mim calculado seguindo a metodologia da Investis 
Capital Investimentos e Serviços Ltda (“INVESTIS CAPITAL”) indica uma classificação menor que o risco 
do ativo que tenho interesse em investir. O único parâmetro para avaliação do meu perfil junto a 
INVESTIS CAPITAL é o contido no QUESTIONÁRIO DE PERFIL DE RISCO – SUITABILITY (Anexo I) 
disponibilizado pela INVESTIS CAPITAL, não cabendo comparação ou utilização de outro perfil 
calculado por outras instituições. 

Declaro que recebi orientações da INVESTIS CAPITAL sobre os investimentos adequados ao meu perfil 
e ainda assim desejo investir no ativo acima citado. Desse modo isento a INVESTIS CAPITAL de 
qualquer responsabilidade que o desenquadramento do perfil possa gerar. 

 

Local:  

Data: 

________________________________________________________  

Assinatura do 1º Titular 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do 2º Titular 

 

______________________________________________________ 

Investis Capital Investimentos e Serviços Ltda 

Assinatura do responsável pela Diretoria de Investimentos 


