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Os Fundos de Investimento já são uma 
realidade no Brasil, se tornando um dos 
produtos mais escolhidos pelos brasileiros 
na hora de investir. Mas ainda sim, por ser um 
produto muitas vezes tão complexo e difícil 
de entender, há certo receio e insegurança 
na hora de investir, principalmente em quem 
está iniciando no mundo dos investimentos. 
Porém, como a própria ANBIMA diz: “No 
fundo, aplicar em fundos é simples.”

Este e-book servirá para que você entenda 
tudo o que precisa saber sobre fundos de 
investimento, e dê os seus primeiros passos 
com segurança rumo à diversificação e 
rentabilidade. Falaremos dos tipos de 
fundo que existem no mercado, formas de 
aplicação, impostos, e etc. O objetivo dele 
é te ajudar a entender e lhe dar segurança 
para aproveitar ao máximo esse excelente 
produto que o mercado nos oferece.

Qual o objetivo 
de um fundo? 

Uma das regras mais importantes dentro 
do mercado financeiro é a diversificação! 
Ao equilibrar o risco da sua carteira de 
investimentos, ela vai te ajudar a enfrentar 
diversos imprevistos, te protegendo em 
cenários de queda e te fortalecendo em 
cenários de alta. Eventualmente um fundo 
pode render mais do que o outro, e através 
da diversificação você consegue compensar 
com outro que rendeu mais. 

Para explicar como os Fundos de 
Investimento são ótimas opções de 
diversificação, tomemos uma aplicação de 
R$2.000,00 como exemplo. Ao desejar 
investir em ativos de Renda Fixa, como 
CDB´s ou LCI´s, com esse valor você 
poderá aplicar no máximo em 02 títulos 
diferentes. Já investindo em um Fundo de 
Investimento, seu dinheiro será aplicado 

em uma carteira que contempla inúmeros 
ativos diferentes, aumentando de forma 
exponencial a quantidade de títulos aos 
quais você estará exposto. 

Você deve estar se perguntando: 
  

“Mas como isso é possível!?”

A resposta é simples: os fundos de 
investimento são como um condomínio, 
que reúne recursos de diversos investidores 
diferentes em uma única carteira. É como 
se mais 09 pessoas com R$ 2.000,00 se 
juntassem a você para investir em Renda 
Fixa, juntando um total de R$ 20.000,00. 
Ao investir seus R$ 2.000,00, você passa 
a ter 10% do valor total, ganhando sempre 
de forma proporcional à sua participação.

“Entendi! Mas como eu ganho 
dinheiro então?”

Ao investir em um fundo de investimento, 
você adquire cotas de investimento. Por 
exemplo: se cada cota custa R$ 100,00, ao 
investir R$ 2.000,00 você está adquirindo 
20 cotas de investimento do fundo em 
questão. Quando os títulos investidos pelo 
fundo valorizam, automaticamente o total 
da carteira cresce também, valorizando 
assim suas cotas. Se num determinado 
período o fundo tem um ganho de valor 
de 1%, automaticamente suas cotas passam 
a valer R$ 101,00 e assim por diante.

Resumindo, uma das principais vantagens 
dos fundos de investimento é justamente 
essa: ele te ajuda investir melhor, ao 
somar o seu investimento com outros 
investidores para compor uma quantia 
maior e aproveitar as oportunidades que 
o mercado pode oferecer
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Quem cuida do 
meu dinheiro 
investido em 
fundo?

Quem cuida do seu dinheiro é um Gestor, 
profissional experiente, autorizado pelo 
governo e pela própria ANBIMA. Este precisa 
provar que tem experiência, é idôneo passar 
em uma prova de certificação pela própria 
ANBIMA. 

É ele que toma as decisões mais 
importantes em um fundo. Como por 
exemplo, aplicar o dinheiro, mudar uma 
aplicação e ir para outra, como garantir 
que os recursos estarão disponíveis para o 
resgate. Mas ele não faz isso sozinho. Todos 
os fundos tem uma série de regras pré-
estabelecidas no regulamento, que dizem 
o que gestor pode ou não fazer, onde ele 
pode ou não aplicar e qual é o objetivo do 
fundo. 

Então, escolhendo um fundo, você não 
só seleciona um gestor para cuidar, mas 
também o tipo de estratégia que ele tomará 
no momento de aplicar o seu dinheiro. 

Além do gestor, existe outra figura: 
o Administrador. Eles são empresas 
especializadas em cuidar do dia a dia dos 
fundos de investimento, do controle dos 
ativos das carteiras e das suas cotas. Mas 
o principal de suas funções é cuidar da 
operação do fundo, defender os interesses 
dos investidores e certificar que o que o 
gestor está fazendo é correto e está tudo 
de acordo com o combinado.

Além disso, essas duas figuras: gestores 
e administradores precisam cumprir regras 
rígidas do Governo e da ANBIMA. Ambos 
monitoram o que está acontecendo, fazem 

visitas aos gestores e garantem que tudo 
está correndo bem.

E você, como investidor também tem 
como verificar se tudo está correndo bem. 
Diariamente os fundos precisam mandar o 
valor de suas cotas para a ANBIMA. Antes de 
fazer a aplicação do dinheiro, você consegue, 
por exemplo, saber a quanto tempo o fundo 
existe, como está o rendimento dele, se ele 
está seguindo o referencial dele (veremos 
mais à frente), saber quanto rendeu em um 
período de um mês, uma semana, último 
ano, etc. 

Você pode, e deveria realmente comparar 
o rendimento de um fundo que você quer 
investir (ou já tem) com outros parecidos. 
Para saber se a estratégia do mesmo está 
sendo bem traçada.
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Como devo 
escolher meu 
fundo de 
investimento?

O ideal é sempre se perguntar algumas 
coisas, para quê precisará deste dinheiro, 
quanto tempo você pensa em usá-
lo, de modo geral: “qual é o objetivo  
dessa aplicação?” 

Outra coisa também importante, é saber 
qual a sua relação entre o risco e a incerteza. 
Como você encara imprevistos, se fica 
nervoso caso perca um pouco, se não suporta 
a ideia de enfrentar resultados inesperados. 
Enfim, a pergunta a ser feita basicamente é 
qual é o seu perfil de investidor. Conservador, 
Moderado ou Arrojado?

Respondendo essas perguntas e chegando 
a uma conclusão você já pode escolher 
entre as mais de 15 mil ofertas de fundos 
registrados na ANBIMA.

Agora que eu 
escolhi, o que 
fazer?

Quando você descobre e escolhe o seu 
perfil e o seu objetivo, fica muito mais fácil 
de encontrar o fundo de investimento 
adequado. Porém, ainda é preciso pesquisar. 

Sabendo os tipos de fundos que atendem 
a sua necessidade, é hora de pesquisar, olhar 
e comparar com outros fundos e optar por 
aquele que lhe pareça a melhor opção.

A primeira coisa que você precisa entender 
é que há quatro tipos de fundos. O critério 
usado para dividi-los é olhar para o que o 
gestor está autorizado a fazer com o dinheiro. 

Há fundos que o gestor só pode aplicar 
em títulos públicos ou de empresas. E por 
conta disso, este fundo se chama: Fundo 
de Renda Fixa.

Outros fundos permitem que o gestor 
faça aplicações exclusivamente em ações. 
Dependendo do fundo, o gestor pode 
aplicar em todos os tipos de ações, apenas 
blue chips, etc. Este tipo de fundo se chama: 
Fundo de Ação.

Os Fundos Cambiais são aqueles que, 
como o próprio nome diz, investem em 
câmbio, sendo em alguma moeda que 
não o real.

E por último, existem os Fundos 
Multimercados, nos quais os gestores 
tem uma liberdade maior para aplicar em 
diversos tipos de operações financeiras. Ou 
seja, ele pode aplicar em títulos públicos, 
dólar, ações, debêntures, etc.
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“Agora que já sei 
o tipo de fundo 
que quero, o que 
eu analiso?”

Todo investimento que fazemos nós 
olhamos para duas principais coisas: custo 
e retorno. No caso de um fundo, o custo 
vem da taxa de administração, e o retorno 
é o que vai render para você. Então você 
precisa comparar principalmente o custo 
e o histórico de rentabilidade registrada 
pelo fundo. 

Mas antes disso, você precisa tomar dois 
cuidados:

Não encare este histórico 
de rentabilidade como uma 
promessa, mas simplesmente 
como referência do desempenho 
em determinado período. 

Toda a rentabilidade divulgada 
pelos fundos já descontam todas 
as taxas, ou seja, pode acontecer 
de determinado fundo ter uma 
taxa de administração maior que 
outro, mas ter uma rentabilidade 
igualmente maior.

Imposto de Renda

Em Fundos de Investimento você também 
paga imposto de renda sobre os rendimentos. 
A alíquota varia de 15% a 22,5%, dependendo 
do prazo aplicado e do tipo de papel que 
está na carteira dentro do fundo, como ações 
ou renda fixa. 

Uma coisa que quem investe em fundos 
precisa se familiarizar é “come-cotas”. É 
assim que é conhecida a tributação dos 
fundos. Tem este nome porque o imposto 
reduz a quantidade de cotas. A cobrança 
sempre acontece em Maio e Novembro, com 
exceção dos fundos de ações, que pagam 
imposto só no resgate. Para os fundos com 
curto prazo, paga-se 20% dos ganhos, e no 
longo prazo cai para 15%. Mas estas são as 
alíquotas mínimas. 

O imposto de renda fixa funciona desta 
forma: quanto mais tempo aplicado, menor 
a tributação. Se você sacar o dinheiro 
em menos de seis meses, por exemplo, o 
imposto sobe para 22,5%. Assim, na hora 
do saque, a instituição cobra a diferença 
entre os 15% ou 20% pagos no come-cotas 
e os 22,5% que são efetivamente devidos. 

A tabela abaixo fica mais clara:

Fundos de Renda Fixa – Curto prazo 

22,5% em aplicações que 
permanecem por até 180 dias 

20% em aplicações que 
permanecem 181 dias ou mais

Fundos de Renda Fixa – 
Longo prazo 

22,5% em aplicações que 
permanecem por até 180 dias 

20% em aplicações que 
permanecem entre 181 ou 360 dias

17,5% em aplicações que 
permanecem entre 361 ou 720 dias 

15% em aplicações que permanecem 
721 dias ou mais

Fundos de Ações

15% no resgate das cotas 
independente da permanência

*Quando o saque ocorre em até 30 dias há incidência de IOF.
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Caso eu precise 
sacar, eu posso?

Vimos acima que quanto mais tempo 
aplicado, menos pagará imposto. Mas 
eventualmente, pode acontecer de você 
precisar efetuar o saque antes. Então, 
antes da aplicação, é sempre bom dar uma 
olhada nas regras do fundo para saber duas 
principais coisas: 

Se há prazo de carência, ou seja, 
se é possível pedir resgate a 
qualquer momento ou há prazo 
mínimo;

Qual é o prazo de resgate, ou 
seja, quando eu fizer o pedido 
do resgate, em quanto tempo 
ele cairá na minha conta? E esse 
prazo varia de fundo para fundo.

Este último tópico é o que chamamos de 
liquidez, que nada mais é do que a facilidade 
de transformar aquilo em dinheiro. Quanto 
menor a carência e o prazo, maior liquidez 
e vice-versa. 

E se meu fundo 
quebrar? 

Há muitas dúvidas em relação a isso, mas 
fica tranquilo! Cada fundo de investimento 
tem um CNPJ próprio, independente do seu 
banco ou corretora. Assim, o dinheiro que 
está lá não se confunde com o patrimônio do 
gestor. Se eventualmente o banco quebrar, 
os cotistas terão que se reunir e definir outra 
empresa para gerir aquele fundo. Depois 
disso, segue operando normalmente, sob 
nova direção.
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1.Fundos Cambiais

Fundos Cambiais são fundos abertos que 
investem em ativos atrelados a moedas 
estrangeiras. De modo geral, eles são 
indicadores para proteger recursos do 
investidor contra as flutuações de moedas 
fortes, como o dólar e euro, por exemplo. 
Mas também podem ser usados para lucrar 
com a variação positiva da moeda. 

O valor de investimento inicial varia 
muito, havendo opções para investidores 
de todos os portes. Mas geralmente só é 
recomendado para investidores com perfil 
de risco moderado ou arrojado.

Lembrando que, embora estes fundos 
sejam atrelados à moeda estrangeira, 
suas aplicações e resgates são sempre 
efetuados em reais. 

Quanto aos ativos, fundos cambiais devem 
investir pelo menos 80% da carteira em 
ativos de qualquer nível de risco de crédito 
relacionados a moedas estrangeiras, como 
o dólar ou euro. A relação pode ou não ser 
direta com derivativos.

Derivativos são basicamente referenciados 
em outros ativos, como taxas de juros ou 
moedas, que permitem ao investidor, por 
exemplo, apostar na aula ou na queda de um 
ativo. São muito usados tanto para ganhar 
pela especulação quanto para proteção de 
uma carteira. 

Os 20% da carteira devem ser aplicados 
apenas em títulos e operações de renda 
fixa prefixada ou indexada à Selic e ao CDI.

Os fundos cambiais não são recomendados 
para quem tem objetivos no curto prazo 
relacionados à moeda estrangeira. 
Basicamente eles são para quem quer ter 
ganhos com a variação cambial, por exemplo, 
quem acredita que o dólar ou euro irá subir 
e para quem quer se proteger das variações 
cambiais por conta de objetivos de médio 
e longo prazo. Por exemplo, quem vai fazer 
uma viagem grande para o exterior daqui 
a um bom tempo e já está se planejando. 

Falando dos riscos deste fundo agora, eles 
costumam ser classificados como moderados 
ou arrojados. Eles estão basicamente sujeitos 
ao risco de flutuação da moeda estrangeira 
de referência em relação ao real. Além disso, 
o câmbio é um dos indicadores mais difíceis 
de prever. Mas, se a intenção do investidor 
for tão somente proteger uma parte dos 
seus recursos do sobe e desce do câmbio, 
para quem tem obrigações com a moeda 
estrangeira no longo prazo, podemos dizer 
que a aplicação é considerada de baixo risco. 

Agora vamos detalhar cada tipo de fundo e em como 
você pode escolher melhor cada um deles.

Imposto de Renda

 Fundos cambiais são considerados como de longo 
prazo, conforme a tabela regressiva de IR válida para 

as aplicações financeiras tributadas na fonte:

22,5% em aplicações que permanecem por até 
180 dias 

20% em aplicações que permanecem entre 181 
ou 360 dias

17,5% em aplicações que permanecem entre 
361 ou 720 dias 

15% em aplicações que permanecem 721 dias 
ou mais.
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2.Fundos 
Multimercados 

Ao contrário dos fundos de investimento 
de uma classe específica, um fundo 
multimercado tem liberdade para operar 
diferentes ativos, entre papéis de renda 
fixa, ações, moedas, derivativos, etc. Essa 
flexibilidade permite ao gestor montar 
diversas estratégias, efetuando mudanças 
nas operações conforme o cenário 
econômico do mercado. 

Essa característica versátil permite que 
os fundos multimercados atravessem, por 
exemplo, momentos de forte volatilidade no 
mercado. Portanto, pode trazer um retorno 
atrativo, mas obviamente também um alto 
nível de risco.

Existem diversas estratégias que os 
gestores podem adotar, por exemplo:

Estratégia Macro
Esse tipo de fundo faz operações em 

ativos de renda fixa, renda variável, câmbio, 
entre outras classes, com estratégias de 
investimento traçadas com base no cenário 
macroeconômico de médio e longo prazo.

Estratégia Trading
Esse tipo de fundo faz operações em 

ativos de renda fixa, renda variável, câmbio, 
entre outras classes, com estratégias de 
investimento traçadas com base no cenário 
macroeconômico de médio e longo prazo.

Estratégia Long&Short
Esse tipo de fundo opera ativos de 

renda variável, principalmente ações, com 
posições compradas e vendidas. Nesse 
tipo de operação, o objetivo do gestor 
é buscar retornos pela diferença entre 
a rentabilidade das ações compradas  
e vendidas.

Estratégia Juros e Moedas
Os multimercados com essa estratégia 

procuram obter retorno a longo prazo por 
meio de aplicações em ativos de renda 
fixa, permitindo operar moeda estrangeira 
– como dólar –, juros, assim como índices de 
preços. Nesse tipo de fundo, o gestor não 
pode fazer alocação em renda variável, por 
exemplo, ações.

8



Estratégia Livre 
Como o nome já sugere, esses fundos 

podem adotar diferentes estratégias ao 
longo de sua existência, sem compromisso 
com alguma específica.

Estratégia Específica 
Ao contrário da estratégia livre, esses 

fundos podem montar estratégias de 
investimento específicas, incluindo ativos 
como commodities.

Os riscos acoplados neste tipo de fundo 
ficam basicamente na variação, já que você 
pode aproveitar as incertezas do mercado. 
Portanto, ao mesmo tempo em que eles 
oferecem oportunidades de ganho em 
vários cenários, também carregam essa 
dose de risco, que obviamente vai variar 
tipo de ativo os quais investe e também de 
acordo com a estratégia. 

Na prática, apesar de às vezes conseguir 
alavancar suas posições e potencializar 
seus ganhos, obviamente também 
pode potencializar suas perdas. Por 
isso, costumam ser recomendados para 
investidores moderados ou arrojados. 

Já a liquidez, diferentemente dos fundos 
DI, que costumam ter liquidez diária, no 
caso dos fundos multimercados o investidor 
pode ter de esperar algum tempo para 
poder sacar os recursos.

O prazo para pagamento dos resgates 
pode variar muito de um fundo para outro, 
conforme a estratégia de cada um, por 
isso, é fundamental ler o prospecto e o 
regulamento antes de fazer os aportes. 
(Essa recomendação, aliás, vale para 
qualquer fundo de investimento: leia 
sempre o prospecto e o regulamento antes 
de investir).

Geralmente você consegue ver, na lâmina 
de informações essenciais do fundo, se ele 
está sujeito à tributação de curto prazo ou 
de longo prazo.

Imposto de Renda

No caso de fundos de curto prazo – cuja carteira 
tenha prazo médio igual ou inferior a 365 dias – o IR é 

cobrado conforme as seguintes alíquotas:

22,5%: investimentos com prazo de até 180 
dias;

20%: investimentos com prazo de 181 dias até 
360 dias;

Para fundos com prazo médio igual ou superior a 
365 dias, conhecidos como fundos de longo prazo, 
a tributação também segue uma tabela regressiva:

22,5%: investimentos com prazo de até  
180 dias;

20%: investimentos com prazo de 181 dias  
até 360 dias;

17,5%: investimentos com prazo de 361 dias 
até 720 dias;

15%: investimentos com prazo de acima  
de 720 dias.
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3.Fundos de 
Renda Fixa

Os fundos de renda fixa têm um percentual 
de 80% do seu capital investidor em renda 
fixa (tesouro, CDB pré-fixado, entre outros). 

Estes tipos de investimentos fazem 
com que seus rendimentos sejam mais 
previsíveis e constantes, normalmente 
porque acompanham uma taxa de juros 
básica do mercado (por exemplo, a Selic), 
ou os principais índices de inflação.

A classificação deste fundo é feita por 
três níveis:

classe dos ativos

tipo de gestão e riscos 

principais estratégias 

Em se tratando dos fundos de renda fixa, o 
primeiro nível (classe de ativos) representa 
os próprios ativos de renda fixa. 

No segundo nível, os fundos são 
classificados conforme o tipo de gestão 
(ativa ou passiva).

No caso da gestão ativa, ainda existe a 
classificação de acordo com a sensibilidade 
à taxa de juros. 

Portanto, este segundo nível é dividido em:

Renda Fixa Simples

São os fundos que possuem as 
características definidas pelo artigo 113 da 
Instrução nº 555 da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

Os fundos de renda fixa simples devem:

Possuir no mínimo 95% da carteira 
composta por títulos públicos ou 
títulos privados com o mesmo 
grau de risco;

Ser constituído como aberto;

Rea l i za r  operações  com 
derivativos somente para fins de 
proteção de carteira;

Divulgar suas informações e 
documentos preferencialmente 
por meios eletrônicos.

Indexados

Os fundos de renda fixa indexados são 
aqueles que têm como objetivo seguir as 
variações de indicadores de referência do 
mercado de renda fixa.

Os ativos geralmente usam como indicador 
o CDI ou índices de inflação, como o IPCA 
ou IGP-M.

Esses fundos são classificados de acordo 
com o índice de referência escolhido.
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Ativos

Os fundos de renda fixa ativos são aqueles 
que não se encaixam em nenhuma das 
categorias anteriores.

Aqui eles são classificados de acordo 
com dois parâmetros: a duração média 
ponderada da carteira e o risco de crédito 
dos títulos.

Quanto à duração média ponderada da 
carteira, que determina o quanto os títulos 
estão expostos a oscilações nas taxas de 
juros, temos as seguintes categorizações:

Duração baixa: fundos cuja 
duração média ponderada dos 
títulos da carteira é inferior a 21 
dias, com pouca exposição às 
oscilações na taxa de juros;

Duração média: fundos cuja 
duração média ponderada dos 
títulos da carteira é inferior 
ou igual à do IRF-M (índice da 
ANBIMA com base nos títulos 
públicos federais prefixados) 
apurada no último dia útil de 
junho; com exposição limitada 
a oscilações nas taxas de juros;

Duração alta: fundos cuja duração 
média ponderada dos títulos da 
carteira é igual ou superior à do 
IMA-GERAL (índice da ANBIMA 
com base em todos os títulos 
públicos federais) apurada no 
último dia útil de junho, com 
maior exposição às oscilações 
de taxas de juros futuros;

Duração livre: sem exigências de 
limites mínimos ou máximos para 
a duração da carteira.

Agora, quando entramos no risco de 
crédito, que é quem compõe o terceiro 
nível dos fundos de renda fixa, é analisado 
a possibilidade de o emissor do título de 
dívida não pagar seu compromisso.

Quanto a esse parâmetro, os fundos de 
renda fixa ativos podem ser classificados em:

Soberano: fundos em que 100% 
da carteira é composta por títulos 
públicos federais, que são os mais 
seguros disponíveis no mercado;

Grau de investimento: fundos em 
que, no mínimo, 80% da carteira 
é composta por títulos públicos 
federais ou títulos de grau de 
risco equivalente a eles;

Crédito livre: fundos que investem 
mais de 20% em ativos de médio 
e alto risco de crédito.

Vale ressaltar que essas duas últimas 
classificações são independentes.

Um fundo de renda fixa pode ser 
classificado como Duração Alta Soberano, 
enquanto outro pode ser Duração Livre 
Crédito Livre, por exemplo.

A grande vantagem de um título de 
renda fixa é que são os mais fáceis de 
investir, pois geralmente o inicial é baixo. 
Além do risco que também pode ser baixo. 
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4.Fundos de Ações

Este tipo de fundo é uma alternativa para 
quem quer investir na bolsa de valores, 
porém, sem adquirir diretamente ações de 
empresas. Sendo assim, este investimento 
tende a ser mais seguro que ao aplicar seu 
dinheiro de maneira independente.

Ao mesmo tempo, existe fundos com 
rendimento pouco atrativo ou um com um 
risco mais elevado. Assim, é preciso entender 
exatamente como funciona para tomar a 
decisão deste tipo de fundo.

Este tipo de fundo de investimento é uma 
carteira de ativos de renda variável. Por 
exemplo, ações à vista, BDR’s, cotas de fundos 
de índices, recibos de subscrição, etc.

Os tipos de gestão podem ser ativa ou 
passiva. A primeira basicamente consiste 
em ter um objetivo em superar o seu índice 
de referência ou não ter um indicador 
como referência. A passiva replica o 
comportamento de um índice de referência 
de renda variável (IBOV) ou o Small Caps 
(SMLL). 

Também há uma divisão de estratégia 
do fundo:

Da gestão ativa, o Fundo de Ações 
ainda pode ser subdivido segundo a sua 
estratégia em:

Valor/Crescimento: são carteiras baseadas 
no potencial de crescimento das empresas. 
Neste caso, o gestor prioriza os ativos que 
estão abaixo do valor patrimonial, mas que 
possuem alta capacidade de valorização ao 
longo do tempo.

Setoriais: neste portfólio, os ativos 
pertencem, majoritariamente, a um mesmo 
setor de atuação ou conjunto de setores 
interligados.

Dividendos: a estratégia é focada na 
geração de renda. Por isso, os ativos são 
de empresas com bom dividend yield ou 
que possuem históricos de pagamento de 
proventos atrativos.

Small Caps: a carteira possui cerca de 85% 
dos ativos emitidos por empresas que estão 
fora do índice IBrX. Os demais 15% podem 
ser alocados em ações de companhias de 
maior capitalização.

Sustentabilidade/Governança: este 
Fundo de Ações tem seus ativos 
concentrados em empresas bem 
gerenciadas ou que possuam iniciativas 
voltadas para responsabilidade social e 
sustentabilidade do negócio ao longo do 
tempo.

Índice ativo:  são carteiras que possuem 
um índice como referencial de desempenho.

Livre: trata-se de um portfólio sem 
estratégia definida, ou seja, as atividades e 
alocações são especificadas apenas no seu 
regulamento.

Específicos

O Fundo de Ação classificado como 
específico consiste em um portfólio que 
diverge do regulamento utilizado pelos 
demais fundos disponíveis no mercado. 
Assim, ele pode ser segmentado em:

Fundos fechados: são carteiras 
regulamentadas e de condomínio fechado, 
ou seja, não estão disponíveis para a compra 
no mercado financeiro.

Fundos de mono ação:  todo o patrimônio 
está alocado nos ativos de uma só empresa.

Assim como em qualquer investimento, o 
Fundo de Ações é apropriado para alguns 
investidores e para outros não.

Então, você precisa conhecer as suas 
características e entender quando ele pode 
ser uma boa alternativa para fazer o seu 
dinheiro render.
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Como comprar Fundos de Investimentos pela 
CM Capital e.PLUS?

Entre no Portal, vá à aba de
“FUNDOS” > “INVESTIR EM FUNDOS”.

Basicamente, esse fundo costuma ser recomendado para quem quer investir na bolsa de 
valores com ajuda de um profissional especializado.

Afinal, a carteira é administrada por um gestor que faz a alocação de patrimônio e segue 
a estratégia especificada no regulamento.

Se você quer investir em renda variável, mas não possui muito conhecimento ou tempo 
para acompanhar o mercado, o Fundo de Ações pode ser um bom investimento.

Ele também é indicado para objetivos de médios e longos prazos, principalmente os que 
são voltados à geração de renda.
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Nessa tela, você conseguirá filtrar por Fundo, aplicação mínima, rentabilidade e seu 
Benchmark (CDI ou Ibovespa), Tipo do Fundo, Perfil, etc. 
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Após escolher o seu Fundo, basta clicar no símbolo de “carrinho” ao lado 
direito de cada um deles.

Quando clicar neste símbolo, aparecerá uma tela com todas as informações 
necessárias: Regulamento, Relatório Mensal, Lâmina, etc. 

Coloque o valor a ser aplicado, dê o aceite nos termos de Ciência de Risco e clique em 
“Comprar”.

Feito isso, pronto! Você já comprou o seu Fundo de Investimento e poderá 
acompanhá-lo no próprio Portal! 
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