Perfil de Risco do Portfolio
Número da Conta:

Código do Cliente:

Visto do Cliente:

Nome:

Prezado(a) Cliente,
O objetivo deste questionário é auxiliar na definição da estratégia mais adequada às suas aplicações financeiras, através da classificação da
exposição e tolerância ao risco percebidas para esta conta (“portfolio”) frente às metas de investimento.
Como parte de seu patrimônio, cada portfolio distingue-se por uma estratégia específica de aplicação. A estratégia considerada ótima é
determinada por fatores subjetivos - familiaridade com aplicações financeiras e metas associadas ao portfolio - e objetivos - período da
aplicação, volume do portfolio e sua representatividade comparada ao patrimônio total.
Ao responder às questões abaixo, por favor considere a opção que melhor corresponda ao perfil deste portfolio e o objetivo da aplicação.
As taxas e retornos apresentados são meramente exemplificativos, tendo como exclusiva finalidade a análise de perfil de risco, não constituindo
garantia de performance por parte do BTG Pactual.

QUESTÃO A: Qual é o principal objetivo de investimento deste portfolio?
1 Preservação do capital (risco de perda limitado, mas também um potencial de ganhos limitado).
2 Uma combinação entre preservação do capital e sua valorização.
3 Valorização (potencial de ganhos mais elevados, ao custo de um maior risco de perdas mais significativas).
QUESTÃO B: Qual o horizonte de tempo para o investimento de seus recursos?
1 Até 1 ano

2 1 a 5 anos

3 Mais de 5 anos

QUESTÃO C: Qual o percentual do seu total de ativos que este portfolio representa?
1 Até 15%

2 De 15% a 35%

3 Superior a 35%

QUESTÃO D: O(a) Sr(a) está disposto(a) a aceitar temporariamente uma perda acumulada nominal de 2%, para atingir a rentabilidade esperada
para este portfolio específico?
1 De modo algum
2 Por um curto espaço de tempo (até 1 ano)
3 Por um espaço de tempo médio (até 3 anos)
QUESTÃO E: Como classificaria sua experiência em investimentos?
1 Limitada, tenho pouca experiência em investimentos
2 Moderada, tenho alguma experiência
3 Extensa, sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimento e estou apto a entender e ponderar os riscos associados
QUESTÃO F: Suponha que o(a) Sr(a) tenha aplicação em um fundo de ações e sofra queda de 50% do valor aplicado. O que o(a) Sr(a) faria?
1 Não aplicaria em fundo de ações
2 Resgataria integralmente
3 Não tomaria qualquer ação, aguardando uma melhora do mercado
4 Aumentaria a posição, na expectativa do retorno dos preços no antigo patamar
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RESULTADO DO PERFIL DE RISCO DO POTFOLIO
Para identificar o Perfil de Risco de seu Portfolio, multiplique o número correspondente a cada resposta acima pelo peso da questão, some os
resultados e verifique o total em um dos intervalos.
TOTAL

QUESTÕES

PERFIL DE RISCO

A

x3=

12 - 16

Tolerância Baixa - Perfil de Risco “Conservador”

B

x2=

17 - 21

Tolerância Média/Baixa - Perfil de Risco “Moderada”

C

x1=

22 - 26

Tolerância Média - Perfil de Risco “Balanceado”

D

x1=

27 - 31

Tolerância Média/Alta - Perfil de Risco “Crescimento”

E

x3=

32 - 38

Tolerância Alta - Perfil de Risco “Sofisticado”

F

x2=

TOTAL
Conservador

a volatilidade (*) de longo prazo esperada para esses portifólios é de até 1% ao ano. Portfolio típico deste perfil mantém parcela significativa de seus
recursos em títulos e fundos indexados ao CDI e em instrumentos de renda fixa, podendo existir uma discreta exposição aos fundos multimercado.

Moderado

a volatilidade (*) de longo prazo esperada para esses portfolios está entre 1% e 2% ao ano. Portfolio típico deste perfil é composto por títulos e
fundos indexados ao CDI, instrumentos de renda fixa e fundos multimercado.

Balanceado

a volatilidade (*) de longo prazo esperada para esses portfolios está entre 2% e 4% ao ano. Portfolio típico deste perfil também é composto por
títulos e fundos indexados ao CDI, instrumentos de renda fixa e fundos multimercado, podendo haver uma discreta exposição a ações e demais
ativos de renda variável.

Crescimento

a volatilidade (*) de longo prazo esperada para portfolios está entre 4% e 8% ao ano, sendo esta a faixa de volatilidade verificada em boa parte
dos fundos multimercado disponíveis para aplicação no mercado local. Portfolio típico deste perfil é composto preponderantemente por fundos
multimercado e já há exposição considerável a ações e demais ativos de renda variável.

Sofisticado

a volatilidade (*) de longo prazo esperada para esses portfolios é acima de 8% ao ano. Um portfolio típico desse perfil mantém alocação
significativa (i.e., acima de 40%) em ações e demais ativos de renda variável.

(*) “Volatilidade” é uma medida estatística do intervalo de dispersão das flutuações do retorno de um ativo em determinado horizonte de tempo. É utilizada para
estimar a probabilidade desse ativo apresentar determinada rentabilidade em um prazo estabelecido.

DECLARAÇÃO
Declaro estar de acordo com a identificação do perfil de risco para este portfolio e ciente de que ao investir de maneira não condizente com o resultado
acima definido, estarei assumindo os riscos relacionados às minhas decisões e isentando o BTG Pactual de quaisquer responsabilidades por eventuais
perdas decorrentes dos investimentos realizados.

Local e Data:

X
Assinatura do Cliente

PARA USO EXCLUSIVO DO BTG PACTUAL
Gerente responsável pelo relacionamento:

Dez 2010

Data - dd/mm/aa:

Pág. 2

