OS 10 PASSOS PARA ENTENDER
FUNDOS DE INVESTIMENTO
1
O QUE É?
É um investimento que funciona como um condomínio, em que cada um é
“dono” de uma parte do fundo. A rentabilidade é a mesma para todos os
investidores e depende da performance dos ativos selecionados pelo gestor.
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PARA QUEM É O
PRODUTO?
Existem tipos de fundos para
diferentes objetivos e para todos
os perfis, do mais conservador
ao mais agressivo.
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COMO FUNCIONA?
Cada fundo possui um regulamento,
que contém suas regras de funcionamento
e política de investimentos.
Antes de escolher um fundo para investir,
é fundamental conhecer sua estratégia
e principais riscos .

4

QUAIS OS PRINCIPAIS
TIPOS DE FUNDOS?
Os mais comuns são:
Renda Fixa, Multimercado e Ações.
Dentro de cada uma dessas classes,
existem diversas estratégias diferentes.

QUEM FAZ O PRODUTO?
Três grupos se envolvem no dia a dia do produto.
A gestora define a estratégia e realiza os investimentos,
o administrador faz a contabilidade e monitora o
cumprimento do regulamento e o custodiante guarda os ativos.
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QUAL O RENDIMENTO?
Depende da qualidade da gestão e do nível de risco.
Fundos mais arrojados e bem geridos tendem a conseguir
retornos superiores no longo prazo, apesar de poderem
ter oscilações relevantes em períodos mais curtos.
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COMO RESGATO
O DINHEIRO?
Você pode solicitar o resgate a
qualquer momento, porém cada
fundo terá um prazo pré-definido
para fazer o pagamento.
Os fundos mais conservadores
costumam ter prazos mais curtos,
enquanto que os mais arrojados
normalmente têm prazos
superiores a 30 dias.
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POSSO APLICAR
QUALQUER VALOR?
Cada fundo possui regras de aplicação
mínima inicial, movimentação mínima
e saldo mínimo de permanência.
Na Guide oferecemos excelentes opções
a partir de R$500,00.
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QUAL O CUSTO PARA INVESTIR?

O fundo tem sua taxa de administração, que incide sobre o valor total aplicado, e pode ter
taxa de performance, que é um prêmio pago à gestora pelo desempenho acima do índice de referência.
Na Guide não cobramos taxas adicionais para investir em fundos e sempre recomendamos
os produtos com as taxas mais competitivas do mercado.

QUAL
O
RISCO?
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Existem 2 principais tipos de risco: de crédito e de mercado.
O primeiro, mais presente nos fundos de Renda Fixa,
depende da capacidade de pagamento das empresas selecionadas.
Já o segundo está relacionado às oscilações dos preços dos ativos,
sendo relevante para os fundos de ações e multimercado.

TEM MAIS VANTAGENS?
Aqui na Guide fazemos uma análise profunda
e selecionamos as gestoras mais reconhecidas do mercado,
que contam com equipes muito qualificadas.
E o mais importante é que investir em fundos te ajuda
a diversificar sua carteira para alcançar o melhor retorno!
Juntos vamos te guiar para o melhor fundo de investimento!

COMO INVESTIR?
Na Guide você contrata por
App, Portal, Home Broker ou pelos Assessores.

