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Nossa pesquisa sobre a trajetória financeira do brasileiro 
ganhou dados quantitativos. Na primeira etapa identificamos 
as cinco formas mais comuns das pessoas se relacionarem 
com dinheiro, que deram origem aos perfis: despreocupado, 
camaleão, construtor, sonhador e planejador (veja a descrição 
e a distribuição de cada um deles nas próximas páginas). Na 
segunda fomos às ruas, com ajuda do DataFolha, para saber 
quantos somos em cada um desses segmentos. Ouvimos 
2.653 pessoas das classes A, B e C de 130 municípios do 
Brasil. O levantamento identificou que para apenas 22% da 
população, os chamados planejadores, guardar dinheiro é um 
compromisso. Essas pessoas são consideradas organizadas 
e têm uma relação forte e sadia com o dinheiro.

O trabalho é parte de uma iniciativa maior, liderada pela 
nossa área de Educação, que teve como ponto de partida 
buscar explicações para a baixa poupança do brasileiro. 
“Poupamos muito pouco, mesmo quando nos comparamos 
a países de renda per capita média menor que a nossa. 
O levantamento nos trouxe mais do que o conhecimento 
sobre padrões de comportamento financeiro. Encontramos 
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Encontramos as  
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encaram  a vida"
Robert van Dijk,

presidente da ANBIMA

as diversas formas de como os brasileiros encaram a vida”, 
afirma o presidente Robert van Dijk.

Ele destaca a importância do resultado para orientar nossas 
ações de educação daqui para a frente e servir de subsídio 
para as estratégias de comunicação e de desenvolvimento de 
produtos das instituições associadas.  

Ao observar as características de cada um dos perfis, 
percebe-se que, de maneira geral, a indústria de investimento 
aborda de forma adequada apenas um deles, o planejador. 
No entanto, a predominância na população é de construtores 
(30%) e de camaleões (29%). "Mais do que apontar um 
problema, o resultado oferece uma oportunidade gigantesca 
para o setor. As instituições financeiras têm muito a ganhar 
com uma comunicação correta e produtos adequados a cada 
um dos cinco perfis”, afirma Ana Leoni, superintendente de 
Educação e Informações Técnicas. 

Para multiplicar esse conhecimento, o estudo, suas 
conclusões e todo o material que fez parte dos levantamentos 
foram colocados à disposição dos associados e da sociedade: 
https://goo.gl/fXC82c. 

"O planejador 
é o perfil com o 
qual a indústria de 
investimentos está 
mais acostumada a se 
comunicar"
Aquiles Mosca, 
presidente do Comitê de  
Educação de Investidores
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E D U C AÇ ÃO

QUEM SÃO OS BRASILEIROS   QUANDO O ASSUNTO É DINHEIRO?

Construtores: muita organização e jogo de cintura

Trinta por cento dos brasileiros são construtores: gostam de ter o controle 
da situação e cuidam do dinheiro dia após dia, mesmo que em pequenas 
quantidades. Esse perfil não se arrisca quase nunca, mas coleciona conquistas 
com parcimônia. Entre os construtores, 91% pensam duas vezes antes de gastar 
e 80% se definem como organizados. 

“Todo mundo conhece um construtor: é aquela pessoa que vê prazer no 
esforço de suas conquistas, por isso batalha sempre. Para ela, todo dinheiro 
é dinheiro. Parar o carro na rua em vez de usar o estacionamento ou comprar 
presentes de natal um pouco depois da data para garantir preços mais baixos 
são alguns exemplos de atitudes de um construtor”, explica Aquiles 
Mosca, presidente do nosso Comitê de Educação de Investidores.  
Mas como o sistema financeiro pode ajudar essas pessoas? Com 
conhecimento, segundo o executivo. Acumular dinheiro já 
é uma fonte de prazer, o grande desafio é dar ao construtor 
a mesma sensação de segurança e concretude que ele tem 
ao ver o dinheiro na mão ou guardado em casa. E, como ele tem 
um sistema de acumular devagar e sempre, tende a focar em 
investimentos mais garantidos e previsíveis. 

Planejadores, despreocupados e sonhadores

O terceiro maior grupo encontrado na pesquisa são os planejadores, que 
correspondem a 22% da população brasileira. Eles são organizados e têm forte relação com o 

dinheiro. Não é à toa que 71% afirmam não ter dívidas. Além disso, para 62%, guardar dinheiro 
é um compromisso: assim que entra na conta tem destino certo para uma aplicação 

financeira. Relacionam-se de forma positiva com o mercado financeiro: 47% 
dizem que o banco ajuda a maximizar o dinheiro para que possam atingir 

seus objetivos. “O planejador é o perfil com o qual a indústria 
de investimento está mais acostumada a se comunicar. 
Ele busca informações e está sempre antenado nas 

novidades”, afirma o executivo. 

Os despreocupados são 11% da população. Aproveitar o que a vida oferece 
hoje e viver um dia de cada vez são lemas para esse perfil. Sessenta e 

três por cento afirmam que não se preocupam em poupar e 51% dizem 
que o dinheiro significa prazer para fazer as coisas que gostam. Além 

de não se importarem em economizar, 75% 
se consideram compradores.   “Aplicações 

programadas e cartões pré-pagos de 
celular e de crédito são boas saídas e uma 

forma de interação saudável com o sistema financeiro”, opina Mosca.

Menor grupo entre os brasileiros, os sonhadores são pessoas 
movidas por grandes ideias. Entre eles, 86% declaram ter espírito 

empreendedor. Até sabem que precisam de dinheiro para suas 
empreitadas, mas acham que não é qualquer quantia que vai 

ajudar. Eles acabam, portanto, perdendo a oportunidade de 
poupar pequenos valores. Quarenta e dois por cento acreditam que 

a concretização de seus sonhos garantirá uma vida boa. “O 
sonhador, quando acha que tem recursos suficientes para 

aplicar, vai em busca de ajuda no mercado. Nosso 
papel é ensinarmos que o sistema financeiro pode 

potencializar seus ganhos e auxiliá-lo a alcançar 
seu objetivo antes do que imagina”, diz Ana.

Camaleões: jeitinho brasileiro e o  
famoso “se vira nos 30"

Segundo maior grupo entre os brasileiros, os camaleões correspondem a 29% 
da população. São pessoas que se adaptam conforme as circunstâncias 
da vida e dão aquele jeitinho para resolver o que aparecer pela 
frente. Mas economizar não é com eles: para 70%, o salário cai no 
banco e vai direto para pagar as contas. Apesar de 83% dos camaleões 
considerarem importante ter uma reserva financeira, 63% afirmam que não 
sobra dinheiro para investir.

“O segredo dessas pessoas é viver bem com o que têm e encontrar prazer e realização em 
valores intangíveis como nas relações de amizade”, explica Ana. Atitudes típicas do camaleão 
são o uso de conta poupança para não pagar taxa todo mês, ter mais de um cartão de crédito com 
datas de vencimento diferentes. São naturalmente desconfiados com relação às instituições financeiras, 
mas se interessam por mecanismos que possam “salvá-los” do aperto como, por exemplo, ofertas e produtos 
financeiros básicos.

O dinheiro é algo bastante fugaz na vida do camaleão: não por gastar muito, mas porque sempre tem várias 
dívidas. Mesmo assim é criterioso: para ele todo dinheiro é dinheiro e faz o pouco render muito. 

Construtor Despreocupado Sonhador Camaleão Planejador Outros

Total

Geração Z (até 21 anos)

Millennial (22 - 39 anos)

Geração X (40 - 52 anos)

Baby boomers (53 - 72 anos)

30% 30% 29% 11% 6%

14%

5%

5%

3%

10%

10%

12%

17%

27%

34%

34%

11%29%

25%

20%

18%

27%

30%

30%

31%

Distribuição dos perfis por geração

Distribuição dos perfis  
entre a população

Fundamental

Médio

Superior

27% 31% 32% 27% 20% 27%

50%

23%

49%

21%

47%

21%

53%

20%

49%

31%

46%

27%

Distribuição dos perfis por escolaridade
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Site foi reformulado levando  
em conta as principais etapas  
da tomada de decisão sobre 

investimento: planejar,  
entender, escolher  

e acompanhar

O portal Como Investir está de cara nova: 

ganhou uma linguagem descomplicada e 

navegação intuitiva para levar mais educação 

financeira a todos os públicos. O site, que é 

mantido pela Associação há dez anos, tem por 

objetivo divulgar conteúdos sobre finanças pessoais 

e investimentos. Agora, o espaço traz também notícias 

sobre todo esse universo, acompanhando os assuntos 

que fazem parte do cotidiano financeiro das pessoas, seus 

bolsos, hábitos de consumo, de investimento e o que acontece 

na economia do país.

A lógica da navegação segue as principais etapas que devem 

ser consideradas na hora de investir: planejar, entender, escolher e 

acompanhar. “A intenção é que as pessoas encontrem em um único 

lugar todas as informações que precisam para começar a investir. Com 

conhecimento, o processo de tomada de decisão de investimento se torna 

mais fácil e consciente”, explica Ana Leoni, nossa superintendente de Educação 

e Informações Técnicas.

NOVO PORTAL  
COMO INVESTIR 

DESCOMPLICA  
FINANÇAS  

PESSOAIS

Informações sobre organização de orçamento e 

de despesas, identificação de perfil do investidor 

e definição de objetivos. Nesta seção, os leitores 

descobrem que, na vida financeira, o primeiro 

passo é sempre o planejamento.

https://comoinvestir.anbima.com.br/

Conceitos como rentabilidade, liquidez e 

os mecanismos de proteção aos investidores 

são abordados nesta aba. Também ficam aqui 

informações sobre como selecionar a instituição 

na hora de aplicar o dinheiro, sem esquecer a 

importância de consultar profissionais certificados, 

com conhecimento para explicar os produtos e dar 

informações que auxiliam na tomada de decisão.

Aqui constam os principais tipos de investimentos 

disponíveis: títulos públicos, títulos privados, fundos de 

investimento, previdência privada, COE, ações e poupança. 

De forma didática e com a ajuda de ícones, são explicadas 

características como vencimento, carência e investimento 

mínimo necessário para aplicar em cada um deles, além de 

dados sobre remuneração, tributação, custos e taxas.

Oferecemos os subsídios necessários – como 

os principais índices do mercado – para que 

as pessoas monitorem seus investimentos. 

“Queremos que cada vez mais pessoas tenham 

autonomia em sua vida financeira. A reformulação 

do Como Investir visa torná-lo um instrumento 

relevante neste processo”, completa Ana.

PLANEJE ENTENDA ESCOLHA ACOMPANHE

E D U C A R

CENTRAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIDOR 
INCENTIVA O COMPARTILHAMENTO DE ESTUDOS 
E PESQUISAS
Plataforma será alimentada por diferentes instituições. Mais de dez 
organizações já assumiram o compromisso de inserir dados

Quem é? Onde está? Como o investidor brasileiro aplica 

o seu dinheiro? Para reunir e compartilhar essas e outras 

informações sobre o investidor em um único ambiente, 

criamos a plataforma online Central de Informações sobre o 

Investidor Brasileiro. A ferramenta está na fase final de testes e 

entra em operação este mês.

Com o projeto, queremos ajudar a centralizar a busca de 

informações sobre investidores do país. Para tal, vamos contar 

com a contribuição de diferentes empresas. Até o momento, dez 

organizações já assumiram o compromisso de colaborar com 

a inserção de dados: BlackRock, B3, Febraban/INFI, Serasa, SPC/

Meu Bolso Feliz, Tesouro Direto, PwC, FGV, Insper e Officina Sophia.

Martin Iglesias, vice-presidente do Comitê de Educação de 

Investidores, explica que a ferramenta é uma iniciativa do comitê, 

que sentiu a necessidade de um ambiente que consolidasse 

conhecimentos para melhor entender o investidor brasileiro. 

Outro propósito da central é aumentar o compartilhamento de 

estudos e pesquisas sobre investidores. “Acreditamos sempre 

que o conhecimento leva ao fortalecimento da indústria”, explica 

Iglesias.

Além dos parceiros institucionais, qualquer interessado no tema 

pode ajudar a ampliar a base de dados. Para contribuir, basta fazer 

um cadastro. A partir daí, a pessoa está apta a realizar uploads, 

sempre citando a fonte da informação. Como em uma rede social, 

o autor poderá acompanhar o desempenho do post, observando 

o número de visualizações, curtidas e estrelinhas recebidas. Para 

realizar downloads, não é necessário se identificar.

“É uma biblioteca virtual sobre o investidor. Acreditamos 

que uma plataforma com material diversificado incentivará 

a correlação entre os dados e o surgimento de pesquisas e 

estudos”, afirma Iglesias.

Para facilitar a busca, a ferramenta divide as informações 

inseridas em quatro categorias: hábitos de poupança; motivações 

para investir; tomada de decisão; e sociodemográficas. Em 

“hábitos de poupança”, entram as informações sobre como e 

quanto os brasileiros poupam. Em “motivações para investir”, são 

inseridas as pesquisas que contêm, por exemplo, a frequência 

com que as pessoas se informam sobre o tema. Na área “tomada 

de decisão”, estão análises sobre assuntos como: o que leva o 

investidor a decidir por um produto de investimento? Como ele 

se comporta diante dos produtos, das possibilidades, do cenário 

macroeconômico? Na categoria “sociodemográficas”, estão 

informações que permitem identificar gênero, classe social, região 

e outros dados de perfil dos investidores brasileiros.

Outra característica que aproxima a plataforma de uma 

rede social é sua compatibilidade com diferentes formatos 

de arquivos: são aceitos conteúdos em texto (Word e PDF), 

planilha, vídeo e áudio. Além disso, o usuário pode cadastrar suas 

preferências dentro de cada categoria. Em “hábitos de poupança”, 

por exemplo, a pessoa pode ser notificada toda vez que entrar 

algum novo artigo sobre taxa de retorno, aposentadoria etc. 

Quem preferir “tomada de decisão”, recebe alertas de assuntos 

como produtos de investimento e cenário macroeconômico. “A 

plataforma customiza a informação de acordo com o interesse 

de cada um. A pessoa recebe avisos de novos conteúdos por 

e-mail ou a cada vez que acessar a conta”, completa Iglesias.

SITE DE BUSCA + REDE SOCIAL

PUBLIQUE pesquisas, artigos, estudos

ACOMPANHE a performance de suas publicações

RECEBA informações conforme seus interesses 

GUARDE suas publicações favoritas

CONTRIBUA compartilhando sua opinião

Ainda não tem conta? Cadastre-se agora! 

“O conhecimento leva ao fortalecimento 
da indústria”, afirma  MARTIN IGLESIAS, 

do Comitê de Educação de Investidores Cr
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I N F O R M A R

BASE DE DADOS INÉDITA SOBRE DISTRIBUIDORES  
DE FUNDOS SERÁ LANÇADA EM 2018
Iniciativa reflete realidade do mercado e está alinhada com a Instrução 558 da CVM

GUILHERME BENADERET,

nosso superintendente de 

Supervisão de Mercados

Iniciativas para otimizar processos e reduzir custos fizeram 

parte da pauta do Comitê de Mercado ao longo do ano. O grupo 

enxerga a segmentação por atividade e a padronização de 

documentos como importantes aliadas da transparência e da 

eficiência nas operações. “O diferencial das corretoras precisa ser 

a inovação, seus produtos, serviços e atendimento. A regulação 

é igual para todos, mas queremos ajudar a reduzir o tempo e os 

custos de observância e de supervisão”, afirma Fernando Bastos 

de Aguiar, presidente do Comitê de Mercado. Em entrevista ao 

Informativo ANBIMA, ele detalha os principais projetos do comitê 

que representa o segmento de intermediação, formado por 

distribuidoras e corretoras independentes.

Como a proposta de reformulação do segmento de 
intermediação avançou este ano?

Estamos na expectativa de que o Banco Central aprove nosso 

pedido de padronização da declaração de apetite por risco, a 

RAS. Queremos que os riscos sejam medidos e supervisionados 

de acordo com o modelo de negócio, ou seja, conforme as 

atividades específicas de cada corretora, que incluem operação 

em bolsa, câmbio, custódia etc. Além de facilitar o processo, a 

RAS padronizada visa garantir que não existam grandes variações 

quanto à aplicação das regras para um mesmo segmento de 

negócio. A RAS faz parte da proposta de reformulação do nosso 

segmento, que tem avançado aos poucos. Demos importantes 

passos nesse sentido: primeiro com a Resolução 4.553 do 

CMN, que segmentou as instituições financeiras por porte e 

atividade internacional relevante. Depois, a Resolução 4.557 do 

CMN regulamentou a estrutura de gerenciamento de riscos e de 

capital.

Quais iniciativas o comitê desenvolve em relação à 
sustentabilidade?

Estamos colaborando com a B3, que lançou em outubro o 

guia “Sustentabilidade: Oportunidade de Negócios no Setor de 

Intermediação”. Nosso objetivo é estimular a aderência a esse 

documento: vamos colher as impressões dos participantes 

do comitê sobre como podemos aprimorar nossos produtos 

e serviços. Temos dado 

uma ênfase especial à 

sustentabilidade desde 

2015, quando realizamos 

nosso primeiro workshop 

sobre o tema, com a 

participação de represen-

tantes do Banco Central.

Quais foram os outros focos do grupo em 2017?
Concentramos esforços na produção de documentos que 

ajudarão no dia a dia das corretoras. Preparamos o texto de 

referência da Política Institucional de Relacionamento com 

Clientes e Usuários de Produtos, que busca facilitar a elaboração 

da política de cada instituição. O texto contém os princípios 

que precisam ser observados por essas instituições no que se 

refere a produtos e serviços, de acordo com a Resolução 4.539 

do CMN, que entrará em vigor no fim de novembro. Também 

desenvolvemos o texto de referência da Política de Sucessão de 

Administradores para auxiliar no atendimento à Resolução 4.538 

do CMN, que estabelece tal política. O documento foi aprovado 

em abril e já está em uso.

Quais são os benefícios dos textos de referência?
Criar esse tipo de documento reduz custos e evita retrabalhos. 

Essa é uma filosofia na qual temos trabalhado há alguns anos e 

que, inclusive, já foi replicada em outros segmentos: o texto de 

referência para Contrato de Custódia, por exemplo, começou 

nas corretoras e hoje é utilizado também por outras instituições 

que atuam como custodiantes. Também conseguimos esses 

benefícios com a elaboração do Questionário de Due Diligence 

para a Contratação de Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários, 

outra atividade do comitê em 2017. O documento serve para 

quem contrata e para quem presta o serviço, uma vez que cada 

vez mais o mercado exige informações sobre o fornecedor. 

Nosso desafio foi estabelecer um padrão que atendesse a todas 

as partes envolvidas. Todos se beneficiarão com o questionário, 

pois informações uniformes dão agilidade na elaboração dos 

contratos. O documento já foi finalizado, e a previsão é que seja 

disponibilizado ainda este ano.

Diretor de ligação: Saša Markus
Presidente: Fernando Bastos de Aguiar 

Vice-Presidente: Sylvio Araujo Fleury
Mais informações: anbima.com.br >> 
Representar >> Comitês >> Mercado

CONHEÇA O COMITÊ
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1º SEMESTRE  adaptação do SI Fundos e do portal 

AGOSTO  aprovação no Subcomitê de Administração Fiduciária

OUTUBRO envio de comunicado para as instituições com 
 orientações sobre os registros

NOVEMBRO   início do cadastro dos novos fundos com 
 distribuidores registrados

DEZEMBRO  prazo final para atualização do estoque de fundos

2018 base de dados de distribuidores completa           

HISTÓRICO

FERNANDO BASTOS 
DE AGUIAR, presidente 
do Comitê de Mercado

C O M I T Ê

MERCADO: CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS QUEREM 
RISCOS DE OPERAÇÃO MEDIDOS POR MODELO DE NEGÓCIO
Nossa sugestão de padronização da declaração de apetite por risco, a RAS, aguarda aprovação do Banco Central

A partir do ano que vem, seremos a primeira entidade 

do mercado a ter informações sobre quais instituições 

distribuem cada um dos mais de 15 mil fundos de investimento 

que temos registrados em nossa base de dados. “Trata-

se de algo inédito para a indústria brasileira, que abrirá a 

possibilidade de criarmos novos rankings e estatísticas que 

enriquecerão o conjunto de informações já disponíveis sobre 

o setor”, conta Guilherme Benaderet, nosso superintendente 

de Supervisão de Mercados. 

 Além de ampliar a base de dados, a iniciativa reflete a 

realidade do segmento, já que um mesmo fundo pode ser 

distribuído por mais de uma instituição. A novidade também 

está alinhada às últimas mudanças do ambiente regulatório. 

A Instrução 558 da CVM, que autoriza gestores a distribuírem 

os próprios fundos, resultou no aumento do número de 

distribuidores. Assim, a base de dados atenderá a um interesse 

do mercado e também dos órgãos reguladores.

Os novos fundos que são registrados devem conter, 

obrigatoriamente, a informação de todos os distribuidores. Para 

o estoque de fundos já cadastrados, de forma geral, a Supervisão 

de Mercados está tratando diretamente com as instituições o 

procedimento para atualização dessas informações. O prazo 

para conclusão desse processo de atualização é dezembro para 

que, no começo de 2018, a base esteja completa.

 Para incluir a informação sobre os distribuidores, o nosso 

Sistema de Registro de Fundos foi atualizado. “Tínhamos a 

prerrogativa de ter as informações de todos os distribuidores, 

mas nunca exigimos isso, pois o sistema só disponibilizava 

um único campo. Agora, aprimoramos o registro”, informa 

Benaderet. “Isso também auxiliará nossos processos de 

supervisão, dado que nosso Código de Fundos prevê regras 

para quem presta essa atividade”, complementa.

 Durante o primeiro semestre, o SI Fundos – sistema de 

consulta às informações diárias de todos os fundos, inclusive 

estruturados, cadastrados na nossa base de dados –  e o 

nosso portal foram adaptados para receberem as informações 

de mais de um distribuidor por fundo. 

PRÓXIMOS PASSOS

Trata-se de algo inédito  
para a indústria, que abirará a 

possibilidade de criarmos  
novos rankings e estatísticas
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WORKSHOP DA DIRETORIA: PLANO DE AÇÃO

CONFIRA NOSSA PROGRAMAÇÃO PARA O FIM DO ANO
Eventos incluem debate sobre redes sociais; confraternização com os associados; definição do plano de 
ação para 2018; e apresentação dos novos códigos de autorregulação

No dia 29 de novembro, nossa Diretoria se reunirá com 

presidentes e vice-presidentes dos comitês para mais uma 

etapa do plano de ação 2018. No encontro, serão validados os 

objetivos estabelecidos preliminarmente para cada um dos 

direcionadores definidos para o ano que vem. Direcionadores 

são aquilo que queremos alcançar para cada um dos nossos 

cinco focos de atuação: mercado de capitais; tributação; ética 

e regulação; inovação; e poupança de longo prazo.

Em dezembro, realizaremos uma confraternização de 

fim de ano com os membros de comitês, subcomitês 

e representantes das instituições associadas. O intuito 

é nos reunirmos para celebrar o fim de mais um ciclo de 

atividades. Em São Paulo, o coquetel será na terça-feira, 

dia 5 de dezembro. No Rio de Janeiro, o encontro acontece 

no dia seguinte, quarta-feira, dia 6.

HAPPY HOUR DOS ASSOCIADOS

ANBIMA DEBATE: O USO DAS REDES SOCIAIS 
PELA INDÚSTRIA DE INVESTIMENTOS

WORKSHOP DOS CÓDIGOS DE DISTRIBUIÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

O último encontro da série ANBIMA Debate deste ano 

falará sobre como as instituições financeiras podem usar 

as redes sociais para divulgar suas marcas e produtos de 

investimento. A mesa-redonda contará com a participação 

de especialistas em redes sociais e em marketing digital. 

Com inscrições gratuitas, o evento é exclusivo para 

funcionários de instituições associadas e pode ser assistido 

presencialmente ou online.

Antes de entrarem em audiência pública para coleta de 

sugestões, apresentaremos dois novos códigos aos nossos 

associados: o de Distribuição, que substituirá os atuais 

códigos de Varejo e de Private Banking; e o de Administração 

de Recursos de Terceiros, que substituirá o atual Código de 

Fundos. O eixo das futuras regras de autorregulação deixa 

de ser os produtos e segmentos e passa a ser a atividade e a 

conduta dos profissionais. O intuito é que os novos documentos 

passem a valer até o primeiro trimestre de 2018.
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29 de novembro

ANBIMA São Paulo (Av. das Nações 
Unidas, 8501, 21º andar – Pinheiros)

15 de dezembro, às 9h

ANBIMA São Paulo (Av. das Nações 
Unidas, 8501, 21º andar – Pinheiros)

ANBIMA São Paulo (Av. das Nações 
Unidas, 8501, 21º andar – Pinheiros)

Restaurante Eleven Rio (Av. Vieira 
Souto, 234 – Ipanema)

QUANDO

ONDE

INSCRIÇÕES 

23 de novembro, às 9h

ANBIMA São Paulo (Av. das Nações 
Unidas, 8501, 21º andar – Pinheiros)

https://goo.gl/kg5Ktf 

SP

RJ

5 de dezembro, 
terça-feira, às 18h

6 de dezembro, 
quarta-feira, às 18h 
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