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Este manual, a Investis Capital Investimentos e Serviços Ltda, será designado simplesmente pelo nome fantasia 

como Investis Capital. 

 

Política de Investimentos e Análise do Perfil do Investidor 

Através de técnicas e ferramentas identificamos clara e objetivamente a Análise do Perfil do Investidor do 

cliente, que inclui análise sobre escopo de atuação em relação a investimentos, limites e expectativas do cliente. 

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 de “Suitability” 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.  

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 de Valores Mobiliários 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.  

 

Cenários Macroeconômicos  

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.   
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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.  

   

 


