
Questionário de Suitability 
 

 

 

Cliente:             CPF: 

 

Perfil de Risco do Cliente 

Com este formulário pretendemos determinar a sua tolerância geral a risco. Portanto, ao responder 

às perguntas da próxima página, o(a) Sr(a) deverá considerar todo o seu patrimônio, desde seus 

investimentos com a Porto Seguro Investimentos e outras instituições financeiras, até seus bens não-

financeiros, por exemplo, imóveis.  

Este questionário ajudará a determinar se a sua capacidade de assumir riscos poderá ser considerada 

baixa, média ou alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, assinale apenas uma resposta a cada questão, rubrique todas as páginas e assine na 

última página. Escolha sempre a resposta que corresponda melhor as suas preferências pessoais. 

 

 

 

 



Questionário de Suitability 
 

 

 

Informações pessoais e experiência em investimentos  

1) Por favor indique sua idade. 

(A)   Menos de 35 anos 

(B)   35 a 49 

(C)   50 a 64 

(D)   65 ou mais 

 

2) Há quantos anos o(a) Sr(a) investe no mercado financeiro, com ou sem ajuda de um consultor 
financeiro profissional? 

(A)   Menos de 5 anos 

(B)   Mais de 5 anos  

 

3) Como o(a) Sr(a) classifica seu conhecimento em relação a investimentos financeiros? 

(A)   Nada experiente 

(B)   Pouco experiente 

(C)   Experiente 

(D)   Muito experiente 

 

4) Qual é a importância que o(a) Sr(a) atribui à administração de seus ativos por um consultor 
profissional? 

(A)   Nada importante 

(B)   Algo importante 

(C)   Muito importante 

 

 

Seu Planejamento Financeiro 

 

5) No presente, qual é a principal origem dos recursos que o(a) Sr(a) tem intenção em investir ou 
reinvestir?  

(A)   Reestruturação de investimentos financeiros atuais  

(B)   Herança ou sucessão 

(C)   Atividade de negócios 

(D)   Outra origem 

 

 



Questionário de Suitability 
 

 

 

6) Qual é o período aproximado  que o(a) Sr(a) pretende investir?  

(A)   Menos de 1 ano 

(B)   1 a 5 anos   

(C)   6 a 10 anos 

(D)   Mais de 10 anos 

__________________________________________________________________________________________ 

Seu Perfil de Risco 

 

7) De forma geral, o(a) Sr(a) está satisfeito(a) com os resultados das suas decisões de investimento?  

(A)   Sim, estou plenamente satisfeito com os resultados das minhas decisões de investimento.  

(B)   Sim, estou bastante satisfeito com os resultados das minhas decisões de investimento. 

(C)   Estou parcialmente satisfeito com os resultados das minhas decisões de investimento.  

(D)   Não estou satisfeito com os resultados das minhas decisões de investimento.  

 

8) Por favor, indique em quais das seguintes classes de ativos já investiu diretamente: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Outros – Por favor indicar____________________________________________________________________ 
 
 
 
9) Qual é o seu principal objetivo com relação aos seus investimentos? 

 

(A)   Preservação de capital (risco de perda limitado, mas também um potencial de ganhos limitado) 

(B)   Crescimento moderado,  mesmo que envolva um pouco de risco 

(C) Crescimento agressivo (potencial de ganhos mais elevados, ao custo de um maior risco de perdas 

mais significativas) 

 

(A)   Fundos Referenciados ao CDI 

(B)   Fundos de Investimento em Renda Fixa 

(C)   CDBs  

(D)   Debêntures 

(E)   Notas Estruturadas/ Derivativos 

(F)   Fundos Multimercado 

(G)   Fundos de Investimento em ações 

(H)   Ações 

(I)    Fundos de Investimento em Participações 

(J)    Fundos de Investimento Imobiliário  

(L)   Imóveis para aluguel 

(M)   Casa própria  
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10) Considerando um horizonte de investimento de um ano, com taxa do CDI de 7%*ao ano*
* no 

mesmo período, dentro de que margem o(a) Sr(a) espera que situem  os retornos nominais de seus 
investimentos? 

(A) Entre 6% e 10% 

(B) Entre 3% e 14%  

(C) Entre 0% e 18%  

(D) Entre -4% e 25%  

(E) Entre -18% e 55% 

 

11) Ainda considerando uma taxa do CDI de 7%* ao ano, o(a) Sr(a) está disposto(a) a aceitar uma 
perda acumulada nominal de 2%, para atingir a rentabilidade esperada dos seus investimentos? 

(A)   De modo algum  

(B)   Por um  curto  espaço de tempo (até 1 ano)  

(C)  Espaço de médio (até 3 anos) 

 

 

______________________,_____ de ____________________ de __________ 
Local e data  
 

 

Assinatura do Cliente Titular 
 
 

A parte a seguir será preenchida pelo seu assessor de investimentos 

 
Seu perfil de risco é: 
 
(   ) Preservação de Capital  (   ) Conservador (    )  Moderado  (    )  Arrojado  (    ) Agressivo   
  

 
    

 

           Assessor de Investimentos 
 
 
 

 
Porto Seguro Investimentos  
Rua Guaianases, 1238 – Casarão 
Campos Elíseos – São Paulo – SP – 01204-001 
Tel. +55 11 3366-3370 
Http://www.portoseguro.com.br/investimentos 

                                                           

*As taxas e retornos apresentados são meros exemplos, utilizados exclusivamente com a finalidade de análise de perfil de 

tolerância a risco, não constituindo garantia de performance por parte da Porto Seguro Investimentos. 


