PERFIL DE INVESTIMENTO
Nome Completo: _______________________________________

Código Cliente:_____

1. Com relação a sua experiência anterior com investimentos, classifique o seu conhecimento em:
Alto (A), Médio (M), Baixo (B) ou Nenhum (N):
(A)

(M)

(B)

(N)

Fundos de Renda Fixa
Fundos Multimercados
Operações Long & Short
Ações e/ou Fundo de Ações
Letras e Notas do Tesouro, CDBs
Mercados Futuros e de Derivativos
2.

Com que freqüência você se informa sobre o mercado financeiro?
Não me informo.
Semanalmente.
Diariamente.
Ao longo do dia.

3.

Qual prazo previsto para manter seus recursos investidos na Futura Corretora?
Menos de 3 meses.
3 a 6 meses.
6 a 12 meses.
1 a 3 anos.
Mais de 3 anos.

4.

Em relação especificamente aos seus investimentos na Futura Corretora, qual o seu objetivo?
Preservação de capital (contra a inflação).
Obter um rendimento moderado do capital.
Aumento significativo do capital.

5.

Quando você pensa em “Risco” no contexto financeiro, qual das palavras a seguir caracteriza
melhor a sua percepção?
Perigo.
Incerteza.
Oportunidade.

Rua Boa Vista, 254 – 10° Andar - Conj. 1.001 – CEP: 01014-000 São Paulo/SP
Tel: 55 11 3291-8000 Fax: 55 11 3291-8053
Ouvidoria: 0800 7243080

6.

Suponha que os seus investimentos em ações percam 30% do valor aplicado. O que você faria?
Venderia tudo.
Manteria a posição, aguardando uma melhora dos preços.
Compraria mais na expectativa de um retorno dos preços ao antigo patamar.

7.

Você acabou de ganhar um prêmio. Qual deles é a sua opção?
R$ 2.000,00 em dinheiro.
50% de chance de ganhar R$ 5.000,00.
20% de probabilidade de ganhar R$ 50.000,00.

8.

Em qual destes ativos você aplicaria a maior parte de seu dinheiro?
Renda Fixa
Ações
Dólar

9.

Qual das hipóteses abaixo melhor descreve seus objetivos de investimento dentro da Futura
Corretora:

Eu sou avesso a risco e não estou confortável com uma volatilidade alta para obter maiores retornos no longo
prazo.
Eu quero atingir maiores retornos no longo prazo e estou confortável com razoáveis níveis de volatilidade de
curto prazo.
Eu gostaria de maximizar meus retornos no longo prazo e
não me preocupo com grandes oscilações.

Resultado do Teste de Perfil: ____________________________
(para uso exclusivo da Corretora)

_________
Data

_____________________________
Assinatura Cliente

__________________________
Assinatura do Diretor
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