Os perfis de investimento são elaborados considerando o montante de exposição ao risco.
Quanto mais agressivo, maior o percentual, portanto, mais exposição ao risco.
Optar por um Perfil de Investimento é uma forma de participar ativamente da gestão do seu
saldo e da formação da suas aplicações. Dessa forma, o cliente pode decidir, de acordo com
suas próprias características e expectativas quanto quer correr de risco em busca da melhor
rentabilidade.
O programa Perfis de Investimento objetiva ampliar o acompanhamento e a participação dos
associados nas decisões relativas à alocação das suas reservas, adequando-as às
expectativas do participante e à sua maior (ou menor) predisposição ao risco nos investimentos
realizados. E principalmente as exigências legais que assim determinam.
Os perfis são os abaixo descritos e de forma genérica associados a produtos de acordo com o
grau de risco.
Perfil Conservador - Busca a segurança acima de tudo, não quer correr nenhum risco de
perder seu patrimônio, mesmo que isso signifique uma rentabilidade menor em suas
aplicações- portanto deseja inicialmente, mas não limitado a investir em Fundos de
Renda Fixa e/ou Títulos de Renda Fixa Privados e/ou Públicos (inclusive Tesouro Direto).
Perfil Moderado - Aceita correr pouco risco em busca de uma melhora na rentabilidade de
suas operações. Direciona a maior parte de seus recursos em aplicações mais seguras e que
procura uma rentabilidade um pouco maior que a oferecida pelos investimentos tradicionais,
porém se expondo pouco a certos riscos. Em busca de um equilíbrio entre segurança e
rentabilidade, deseja, mas não limitado a, investir em lançamento coberto de opções, em
Títulos Públicos via Tesouro Direto, Ações à Vista, Produtos BTC – Posição Doadora,
Clubes de Investimento, Certificado de Recebíveis Imobiliários, CDB´s, Debêntures, Letra
de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola.

Perfil Arrojado - Possui conhecimento mais aprofundado de mercado, aceita exposições
medianas ao risco em busca de ganhos maiores que a inflação a médio e longo prazo e que
sempre em busca da rentabilidade, expondo-se a riscos para que seu investimento renda o
máximo possível, deseja, mas não limitado a, investir em Ações á vista, Títulos Públicos,
Produtos BTC Tomador, Clubes de Investimento, Certificado de Recebíveis Imobiliários,
CDBs, Debêntures, Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola, Mercado de
Opções, Mercado a Termo e Mini Contratos BM&F, pequenas posições em ativos
financeiros de BM&F que representem menos de 30% do patrimônio na instituição.

Perfil Agressivo - Disposto a correr riscos elevados visando a máxima rentabilidade possível
para seus investimentos. Não se preocupa com flutuações momentâneas do mercado, pois
visualiza compensação a médio e longo prazo. Opta pela aplicação de recursos em ações de
empresas que oferecem maior probabilidade de retorno para aumentar seu patrimônio. Possui
maior preparo técnico e emocional para acompanhar as oscilações do mercado prefere
Investir sem estar limitado a Opções sobre ações, Derivativos no segmento BM&F tais
como, mas não limitados a Ibovespa, Dólar, FRC, Juro, Agropecuários, Mercadorias e
BTC Doador.

