
 

 

POLÍTICA DE SUITABILITY 
 

 

 

Introdução 

 

A CIANO, a fim de averiguar o perfil de risco e os objetivos de investimento dos seus 

clientes, aplica procedimentos para assegurar que seja devidamente verificada sua 

situação financeira, com sua consequente adequação aos investimentos que serão 

realizados. 

 

Estes procedimentos são conhecidos como ‘suitability’, e garantem o cumprimento 

da regulamentação vigente. 

 

 

Metodologia 

 

O Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários é o responsável por coletar as 

informações básicas do cliente investidor, tais como: descrição do seu perfil, objetivo 

de retorno, “apetite” de risco e quaisquer particularidades que julgue relevantes, 

através de contatos - presenciais ou virtuais, mensagens eletrônicas e, 

principalmente, preenchimento do formulário abaixo transcrito, inclusive com 

declarações pertinentes e cientificação de riscos ao cliente. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

FORMULÁRIO DE SUITABILITY 

  

O Cliente deve preencher o questionário abaixo com as informações de 

perfil de investidor (“Formulário de Suitability”). 

  

A partir do Formulário de Suitability será atribuído um perfil para o 

Cliente, por meio de um sistema de pontuação baseado nas respostas, 

sendo o Cliente alocado em um dentre 4 (quatro) níveis de risco: (i) 

conservador, (ii) moderado, (iii) dinâmico, ou (iii) arrojado. 

  

Os Clientes considerados conservadores são aqueles Investidores que 

buscam preservar o capital, porém, apesar da aversão a risco, aceitam 

alocar uma fração do portfólio em produtos com exposição a riscos de 



 
mercado, crédito e liquidez, visando assim, superar marginalmente o 

CDI. 

  

Os Clientes que tenham perfil de risco classificado como moderado são 

aqueles Investidores que buscam preservação e crescimento do capital, 

alocando uma fração do portfólio sem restrições a qualquer classe de 

ativos, tolerando riscos de mercado, crédito e liquidez em busca de 

uma rentabilidade acima do CDI. 

  

Os Clientes considerados dinâmicos são aqueles que buscam obter 

crescimento de capital alocando parte substancial do portfólio em 

produtos sofisticados e com relevantes exposições aos riscos de 

mercado, crédito e liquidez. Têm grande tolerância a risco e 

compreendem as variações advindas do mercado financeiro 

  

Por fim, os Clientes arrojados são aqueles que buscam obter 

crescimento agressivo de capital alocando parte expressiva do 

portfólio em produtos de investimentos sofisticados e com elevadas 

exposições aos riscos de mercado, crédito e liquidez. Têm altíssima 

tolerância a risco e compreendem as variações advindas do mercado 

financeiro. 

  

Caso o Cliente demonstre desejo ou intenção de investir em produtos 

que estejam em desacordo com o perfil definido, deverá ser alertado 

pelo Consultor.   

  

Será vedado ao Consultor orientar, recomendar e aconselhar produtos 

ou serviços aos Clientes quando: 

I.              o perfil do Cliente não seja adequado ao produto 

ou serviço; 

II.            não sejam obtidas as informações que permitam a 

identificação do perfil do Cliente; ou 

III.          as informações relativas ao perfil do Cliente não 

estejam atualizadas. 



 
  

A obrigatoriedade de verificar a adequação do produto, serviço ou 

operação não se aplica nas hipóteses previstas no Artigo 9º da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 539, de 13 de novembro 

de 2013, conforme alterada. 

  

Sem prejuízo do disposto nos Formulários de Suitability, o Consultor 

deverá observar os seguintes parâmetros para fins de adequação do 

produto ao Cliente.  

  

1.1.1.        Adequação de Objetivos 

  

Para verificar os objetivos dos Clientes, devem ser observados: 

  

I.               o período em que o Cliente deseja manter o investimento; 

II.             as preferências declaradas do Cliente quanto à assunção 

de riscos; e 

III.           as finalidades do investimento. 

  

1.1.2.        Situação Financeira 

  

Para verificar a situação financeira dos Clientes, devem ser 

observados: 

  

I.               o valor das receitas do Cliente; e 

II.             o valor e a natureza dos principais ativos que compõem 

o patrimônio do Cliente. 

  

1.1.3.        Conhecimento do Cliente 

  



 
Para verificar o nível de conhecimento necessário para compreender os 

riscos relacionados ao produto do Cliente, devem ser observados: 

  

I.              os tipos de produtos, serviços e operações com 

os quais o Cliente tem familiaridade; 

II.            a natureza, o volume e a frequência das operações 

já realizadas pelo Cliente no mercado de valores 

mobiliários, bem como o período em que tais operações foram 

realizadas; e 

III.          a formação acadêmica e a experiência profissional 

do Cliente. 

  

1.2.         Atualização e Manutenção 

  

O Consultor deverá rever e atualizar as informações relativas ao 

perfil de seus Clientes a cada 24 (vinte e quatro) meses. 

  

O Consultor deverá manter, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do 

último serviço prestado ao Cliente, ou por prazo superior em caso de 

determinação expressa da CVM, todos os documentos e declarações, 

conforme exigido pela regulamentação. 

  

Os documentos e declarações dos Clientes podem ser guardados em meio 

físico ou eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas 

respectivas imagens digitalizadas. 

  

1.3.         Preenchimento do Formulário de Suitability 

  

O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE SUITABILITY É DE INTEIRA 

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE NÃO CABENDO QUALQUER VERIFICAÇÃO DE 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES POR PARTE DO CONSULTOR ALÉM DOS PADRÕES DO 

RAZOÁVEL. AINDA QUE PREENCHIDOS CORRETAMENTE, A POLÍTICA DE 



 
SUITABILITY NÃO GARANTE A SATISFAÇÃO DO CLIENTE E NEM TAMPOUCO QUE O 

INVESTIMENTO ATINJA O OBJETIVO DE RISCO E RENTABILIDADE DO CLIENTE. 

  

 

  

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DE INVESTIDOR (SUITABILITY) 

  

Nome completo (sem abreviações): 

  

  

CPF: ____________________________ 

  

Renda mensal: ___________________________ 

  

Patrimônio estimado: __________________________ 

  

[    ] Investidor Qualificado (mediante declaração própria) 

[    ] Investidor Profissional (mediante declaração própria) 

  

Assinale com um "X" a resposta que condiz com sua atual realidade como 

investidor. 

  

1 - Qual a sua idade? 

(  )    Até 25 anos. (Arrojado) (4 pontos) 

(  )    Entre 26 e 39 anos. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Entre 40 e 60 anos.(Moderado) (2 pontos) 

(  )    Acima de 60 anos. (Conservador) (1 ponto) 

  

2 - Que percentual de sua renda MENSAL você investe regularmente? 

(  )    Até 10%. (Conservador) (1 ponto) 

(  )             Entre 11% e 20%. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Entre 21% e 35%. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Acima de 35%. (Arrojado) (4 pontos) 

  

3 - Qual das alternativas abaixo melhor o define como investidor? 

(  )    Meu objetivo principal é preservar o valor do meu 

investimento. (Conservador) (1 ponto) 



 
( )     Quero preservar meu capital, mas obter ganhos, limitando 

ao máximo possíveis perdas. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Gostaria de obter maiores ganhos sobre meu investimento e 

para isso estou disposto a assumir riscos, sabendo que podem 

ocorrer prejuízos. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Gostaria de obter ganhos expressivos sobre meu investimento 

e para isso estou disposto a assumir altos riscos. (Arrojado)  (4 

pontos) 

  

5 - A que você relaciona a palavra risco no contexto financeiro? 

(  )    Prejuízo. (Conservador) (1 ponto) 

(  )    Incerteza. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Oportunidade. (Dinâmico)  (3 pontos) 

(  )    Emoção. (Arrojado) (4 pontos) 

  

6 - Qual o percentual de seus investimentos está aplicado em ativos 

de renda variável atualmente? 

(  )    Zero. (Conservador) (1 ponto) 

(  )    Até 20%. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Entre 21% e 50%. (Dinâmico/Arrojado) (3 pontos) 

(  )    Acima de 50%. (Dinâmico/Arrojado) (4 pontos) 

  

7 - Qual nível de risco você assumiu nas suas decisões de investimentos 

no passado? 

(  )    Risco muito pequeno. (Conservador) (1 ponto) 

(  )    Risco médio. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Risco grande. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Risco muito grande. (Arrojado) (4 pontos) 

  

8 - Que nível de risco você pretende assumir nas futuras decisões de 

investimentos? 

(  )    Risco muito pequeno. (Conservador) (1 ponto) 

(  )    Risco médio. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Risco grande. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Risco muito grande. (Arrojado) (4 pontos) 

  



 
9 - Você confia na sua habilidade de tomar boas decisões de 

investimento? 

(  )    Nunca. (Conservador) (1 pontos) 

(  )    Raramente. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Quase sempre. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Sempre. (Arrojado) (4 pontos) 

  

10 - Qual é o seu objetivo ao investir? 

(  )    Corrigir o capital investido pela taxa de juros padrão do 

mercado (CDI). (Conservador) (1 pontos) 

(  )    Obter um retorno superior a taxa de juros padrão do mercado 

(CDI). (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Aumentar o capital investido utilizando estratégias com 

renda variável. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Alavancar o capital investido, ou seja, investir mais do 

que tenho. (Arrojado) (4 pontos) 

  

11 - Quando você conhece uma oportunidade de investimento, qual o seu 

principal foco? 

(  )    Sempre as possíveis perdas. (Conservador) (1 pontos) 

(  )    Normalmente as possíveis perdas. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Normalmente os possíveis ganhos. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Sempre os possíveis ganhos. (Arrojado) (4 pontos) 

  

12 - Você começa a se sentir desconfortável a partir de que percentual 

de perda do valor investido? 

(  )    Qualquer perda me deixa desconfortável. (Conservador) (1 

ponto) 

(  )    Perdas acima de 5%, mesmo que apenas no curto ou médio 

prazo me deixam desconfortável. (Moderado)  (2 pontos) 

(  )    Perdas entre 5% e 25% me deixam desconfortável. (Dinâmico) 

(3 pontos) 

(  )             Perdas superiores a 25% me deixam 

desconfortável. (Arrojado) (4 pontos) 

  

13 - Qual percentual de seu patrimônio você aplicaria em investimentos 

que podem apresentar perdas temporárias? 



 
(  )    Até de 5%. (Conservador)  (1 ponto) 

(  )    Entre 5% e 10% (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Entre 11% e 40%. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Acima de 40%. (Arrojado) (4 pontos) 

  

14 - Qual dos cenários abaixo você escolheria? 

(  )    No melhor cenário ganha 2% e no pior não ganha nada. 

(Conservador) (1 ponto) 

(  )    No melhor cenário ganha 10% e no pior perde 5%. (Moderado) 

(2 pontos) 

(  )    No melhor cenário ganha 20% e no pior perde 15%.(Dinâmico) 

(3 pontos) 

(  )    No melhor cenário ganha 50% e no pior perde 40%. (Arrojado) 

(4 pontos) 

  

15- Quão confortável você está em alocar parte do seu patrimônio em 

investimentos alternativos (Como sistemas de arbitragem e fundos 

multimercado)? 

(  )    Nem um pouco confortável. (Conservador) (1 ponto) 

(  )    Pouco confortável. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Confortável, mas apenas uma pequena parcela do 

patrimônio.(Dinâmico) (3 pontos)  

(  )    Muito confortável. (Arrojado) (4 pontos) 

  

16- Durante quanto tempo você pretende alocar seus investimentos até 

o resgate? 

(  )    Mais de 1 ano. (Conservador) (1 pontos) 

(  )    Mais de 2 anos. (Moderado) (2 pontos) 

(  )    Mais de 3 anos. (Dinâmico) (3 pontos) 

(  )    Mais de 4 anos. (Arrojado) (4 pontos) 

  

 

 

 

  

  

 



 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

  

DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO 

  

Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor qualificado 

e declaro possuir conhecimento sobre o mercado financeiro suficiente 

para que não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e 

regulamentares conferidas aos investidores que não sejam qualificados. 

Como investidor qualificado, atesto ser capaz de entender e ponderar 

os riscos financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em 

valores mobiliários que só podem ser adquiridos por investidores 

qualificados. Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos 

financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

  

[LOCAL], [DATA]. 

   

_____________________________________ 

[CLIENTE] 

  

  

DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR PROFISSIONAL 

  

Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor 

profissional e declaro possuir conhecimento sobre o mercado financeiro 

suficiente para que não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções 

legais e regulamentares conferidas aos demais investidores. Como 

investidor profissional, atesto ser capaz de entender e ponderar os 

riscos financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em 

valores mobiliários que só podem ser adquiridos por investidores 

profissionais. Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos 

financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais). 

 

[LOCAL], [DATA]. 

   

_____________________________________ 

[CLIENTE] 



 
 

ANEXO III AO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS E OUTRAS 

AVENÇAS 

  

RISCOS INERENTES AOS INVESTIMENTOS NOS VALORES MOBILIÁRIOS 

  

a)   RISCO DE MERCADO: O valor dos Valores Mobiliários pode 

aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e 

cotações de mercado e a queda nos preços dos Valores Mobiliários 

pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que 

não se estenda por períodos longos e/ou prazos indeterminados; 

  

b)   RISCO DE CRÉDITO: 

  

b1) Os emissores dos Valores Mobiliários e as contrapartes das 

operações realizadas podem não honrar suas obrigações e 

compromissos, na forma e prazo contratados com o Cliente, podendo 

ocorrer, conforme o caso, redução de ganhos ou mesmo perda 

financeira; 

b2) Este risco engloba não só as obrigações contratadas junto a 

emissores ou contrapartes privados, bolsas e centrais de custódia, 

mas também as obrigações contratadas junto a emissores públicos 

(União, Estados e Municípios); 

b3) Adicionalmente, alterações na avaliação do risco de crédito 

dos emissores dos Valores Mobiliários podem acarretar oscilações 

no preço de sua negociação; 

  

c)   RISCO DE LIQUIDEZ: Há a possibilidade de redução ou mesmo 

inexistência de demanda pelos Valores Mobiliários, devido a 

condições específicas a eles atribuídas e aos mercados em que 

são negociados, o que poderá dificultar a liquidação de posições 

ou negociação dos referidos ativos pelo preço e no tempo 

desejados; 

  



 
d)   RISCO DE CONCENTRAÇÃO: Os riscos mencionados nos incisos 

anteriores podem ser potencializados caso haja concentração dos 

investimentos em Valores Mobiliários de poucos emissores; 

  

e)   RISCO DECORRENTE DAS REGRAS DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS (MARCAÇÃO A 

MERCADO): A precificação dos Valores Mobiliários deverá ser 

realizada de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos 

na regulamentação em vigor. Diferenças poderão existir entre os 

preços obtidos através da utilização dos referidos critérios e 

os preços de transações envolvendo tais Valores Mobiliários 

efetivamente realizadas no mercado. Os valores de liquidação de 

alguns ativos financeiros podem divergir bastante dos valores 

pelos quais estes estão avaliados; 

  

f)    RISCO SISTÊMICO E DE REGULAÇÃO: A eventual interferência de 

órgãos reguladores do mercado, como o Conselho Monetário 

Nacional, o Banco Central do Brasil e a CVM, bem como mudanças 

nas regulamentações e legislações aplicáveis, inclusive 

tributárias, podem ter impacto nos preços dos Valores 

Mobiliários ou nos resultados das posições assumidas pelo 

Cliente; 

  

g)   RISCO DE MERCADO EXTERNO: 

  

g1) O Cliente poderá aplicar seus recursos em cotas de fundos de 

investimento que mantêm em sua carteira ativos financeiros 

negociados no exterior e, consequentemente, sua performance pode 

ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências 

tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista ou, 

ainda, pela variação do real em relação a outras moedas; 

g2) Os investimentos do Cliente estarão expostos a alterações nas 

condições política, econômica ou social nos países onde investe, 

o que pode afetar negativamente o valor de seus Valores 

Mobiliários. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, 

dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países onde o 

fundo invista e o Brasil, o que pode interferir na liquidez e no 

desempenho da carteira; 



 
g3) As operações dos Valores Mobiliários poderão ser executadas em 

bolsas de valores, de mercadorias e futuros ou registradas em 

sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira de 

diferentes países que podem estar sujeitos a distintos níveis de 

regulamentação e supervisionados por autoridades locais 

reconhecidas; entretanto, não existem garantias acerca da 

integridade das transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de 

condições de acesso aos mercados locais; 

  

h)   RISCO DE CONCENTRAÇÃO EM CRÉDITO PRIVADO: O Cliente está sujeito 

a risco de perda substancial de seus investimentos em caso de 

eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de 

sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, 

regime de administração temporária, falência, recuperação 

judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos 

Valores Mobiliários. 

  

 _________________________________________________________________________ 

 

 

 

Quando aplicável, a CIANO também poderá realizar a análise da carteira já 

existente do cliente. 

 

Após a entrevista e a análise perfil do cliente, identificado pelo preenchimento do 

formulário e documentos acima expostos, o Diretor de Consultoria de Valores 

Mobiliários desenvolverá os serviços ao cliente tendo em vista justamente o seu perfil 

e sua disposição ao risco. 

 

Os documentos cadastrais dos clientes e, conforme o caso, os documentos e 

comunicações direcionados aos clientes serão armazenados pela CIANO. As regras 

de guarda, manuseio e divulgação das informações são estabelecidas pelas 

políticas internas da Empresa, conforme consta no Manual de Compliance e demais 

documentos correlatos. 


