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Safra 
QUESTIONÁRIO SUITABILITY 
PESSOA JURÍDICA 

 

Razão Social: 

VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 

CNPJ: 

24.241.659/0001-06 

Data: 

12/09/2017 
 

1. Introdução 

O Suitability é o dever da Instituição de verificar a adequação do investimento recomendado ao Cliente considerando 
a segurança, rentabilidade, liquidez e prazo desejados pelo Investidor. O método consiste em recolher informações de 
modo a determinar o Perfil de Investidor (perfil do Cliente), acompanhando sua adequação ao Portfólio de Investimento. 
 

Responda o questionário abaixo, para que seu Gerente calcule o resultado de suas respostas em pontos e o 
enquadre em um dos 04 “Perfis de Cliente”. 

2. Questionário para Definição do “Perfil Cliente” 

1) Durante quanto tempo a empresa pretende manter seus investimentos aplicados? 
A) Superior a 2 anos. 
B) De 1 a 2 anos. 
C) De 6 meses a 1 ano. 
D) Até 6 meses 
 

2) Qual é a tolerância a riscos dos investimentos da empresa? 
A) Baixa. Temos baixa tolerância a perdas. 
B) Média. Aceitamos perdas pontuais. 
C) Alta. Aceitamos que perdas possam ocorrer. 
D) Muito Alta. Aceito que perdas consideráveis possam ocorrer. 
 

3) Qual é o objetivo dos investimentos (capital social) da empresa? 
A) Preservação do capital. 
B) Aumento do capital no médio/longo prazo. 
C) Aumento do capital no curto prazo. 
D) Aumento significativo de capital. 
 

4) Classifique o grau de conhecimento da empresa considerando os grupos de produtos: Renda Fixa (CDB, 
Compromissada em Debêntures, fundos DI, etc...) e/ou Renda Variável (ações à vista, opções, fundos de ações, 
fundos  variáveis , etc.) 
A) Baixo em Renda Fixa e baixo em Renda Variável. 
B) A Alto em Renda Fixa e baixo em Renda Variável. 
C) Baixo em Renda Fixa e alto em Renda Variável. 
D) Alto em Renda Fixa e alto em Renda Variável. 
 

5) Classifique o grau de conhecimento da empresa considerando os grupos de produtos: Multimercado (fundos 
com ou sem alavancagem, etc.) e/ou Operações Estruturadas (COE, SWAP, NDF, etc.) 
A) Baixo em Multimercado e baixo em Operações Estruturadas. 
B) Alto em Multimercado e baixo em Operações Estruturadas. 
C) Baixo em Multimercado e alto em Operações Estruturadas. 
D) Alto em Multimercado e alto em Operações Estruturadas. 
 

6) Indique a frequência de investimentos nos últimos 2 anos nos grupos de produtos: Renda Fixa, Renda 
Variável, Multimercado ou Operações Estruturadas: 
A) até 1 vez. 
B) de 2 a 5 vezes. 
C) de 5 a 10 vezes. 
D) acima de 10 vezes. 
 

7) Indique o percentual do valor aplicado em relação ao patrimônio líquido da empresa nos últimos 2 anos, 
considerando os  grupos de produtos:: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado ou Operações Estruturadas: 
A) Até 10%. 
B) de 10% a 20%. 
C) de 20% a 40%. 
D) acima de 40%. 
 

8) Como estão distribuídos os ativos da empresa, considerando os ativos financeiros (curto e longo prazo) e 
os ativos não financeiros? 
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A) Cerca de 70% são ativos não financeiros e 30% são ativos financeiros. 
B) Cerca de 60% são ativos não financeiros e 40% são ativos financeiros. 
C) Cerca de 40% são ativos não financeiros e 60% são ativos financeiros. 
D) Cerca de 30% são ativos não financeiros e 70% são ativos financeiros. 
 

9) Qual o faturamento bruto anual da empresa? 
A) até R$ 50 milhões. 
B) de R$ 50 milhões a R$ 300 milhões. 
C) de R$ 300 milhões a R$ 1 bilhão. 
D) acima de R$ 1 bilhão. 
 

3. Apuração da Pontuação de acordo com as respostas do questionário 

Questões A B C D Somatória 

1 2 4 6 8  

2 4 8 12 16  

3 4 8 12 16  

4 8 16 24 32  

5 8 16 24 32  

6 8 16 24 32  

7 12 24 36 48  

8 1 2 3 4  

9 1 1 1 1  

Total:  

4. Definição do “Perfil Cliente” 

Perfil Cliente 
Intervalos de 
Pontuação 

Ultraconservador 
  
Risco de Mercado: Cliente com aversão a riscos. A expectativa da rentabilidade do 
portfólio é compatível com as taxas de juros sem risco. 
 

48,00 á 83,25 

Conservador 
 
Risco de Mercado: Cliente com tolerância a riscos medianos. A expectativa do cliente é ter 
ganhos moderados de capital (superior as taxas de juros sem risco) e aceita flutuações do 
rendimento no curto prazo. 
 

83,26 á 118,50 

Moderado 
 
Risco de Mercado: Cliente com maior tolerância a riscos. O objetivo do cliente é ter 
ganhos expressivos (potencialmente superior às taxas de juros sem risco) e reconhece que 
a perda de capital em algum momento é inevitável. 
 

118,51 á 153,75 

Dinâmico 
 
Risco de Mercado: Cliente com altíssima tolerância a riscos. O objetivo do cliente é ter 
ganhos arrojados (potencialmente elevado as taxas de juros sem risco) e reconhece que 
perdas consideráveis do capital podem ocorrer. 
 

153,76 á 189,00 

 

5. Declaração 

Respondi e concordo com o perfil apurado. Estou ciente que a desatualização do questionário ou a inadequação do 
perfil pode representar um nível de exposição a risco não compatível com o perfil apurado. Nesse caso, a instituição 
pode se recusar a acatar ordens de determinados produtos. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

Nome:  
CPF:  

 


