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Sugestão de Alocação

Com base no seu perfil de investidor, confira nossas sugestões de investimentos, com indicações 
dos percentuais por classe de ativos e por produtos. 

Carteiras Sugeridas BB
R

en
d

a 
F

ix
a

P
ó

s
R

en
d

a 
F

ix
a

P
ré

R
en

d
a 

F
ix

a 
In

fl
aç

ão
C

ré
d

it
o

 
P

ri
va

d
o

M
u

lt
im

er
ca

d
o

R
en

d
a

V
ar

iá
ve

l

2,5%

2,5%

2%

▪ Fundo BB RF High – 42%

▪ LCA – 42%

▪ Fundo BB Tesouro 
Prefixado

CONSERVADOR

84%

▪ Fundo BB Tesouro 
Inflação Curta

3%

4%

20%

▪ Fundo BB RF High – 30%

▪ LCA – 30%

▪ Fundo BB Tesouro 
Prefixado

MODERADO

▪ Fundo BB MM Macro – 8%

▪ Fundo BB MM Multigestor
Plus – 12%

60%

▪ Fundo BB Ações Seleção 
Fatorial – 5%

▪ Fundo BB Espelho MM 
Navi Long Short – 2%

7%

▪ Fundo BB Tesouro 
Inflação Curta

▪ Fundo BB Crédito 
Privado Plus

9% ▪ Fundo BB MM Macro

5% ▪ Fundo BB Crédito 
Privado Plus
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▪ Fundo BB Ações Globais 
Ativo 1%

https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1320
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/estilo/produtos-e-servicos/investimentos/investimentos-de-curto-prazo-e-baixo-risco/letrade-credito-do-agronegocio
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1814
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1814
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1816
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1816
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1320
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/estilo/produtos-e-servicos/investimentos/investimentos-de-curto-prazo-e-baixo-risco/letrade-credito-do-agronegocio
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1814
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1814
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=153
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1839
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1839
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=149
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=149
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1572
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1572
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1816
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1816
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2082
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2082
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=153
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2082
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2082
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1788
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1788
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6%

24%

▪ Fundo BB RF High – 20%

▪ LCA – 20%

▪ Fundo BB Tesouro 
Prefixado

40%

12%

ARROJADO AGRESSIVO

Sugestão de Alocação

▪ Fundo BB MM 
Multigestor Plus – 14%

▪ Fundo BB MM Vinland
Macro – 10%

▪ Fundo BB Ações Seleção 
Fatorial – 9%

▪ Fundo BB Espelho MM 
Navi Long Short – 3%

Com base no seu perfil de investidor, confira nossas sugestões de investimentos, com indicações 
dos percentuais por classe de ativos e por produtos. 
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8% ▪ Fundo BB Tesouro 
Inflação Curta

6% ▪ Fundo BB Crédito 
Privado Plus

7%

33%

▪ Fundo BB RF High

▪ Fundo BB Tesouro 
Prefixado

21%

18%

▪ Fundo BB Espelho MM 
Legacy Capital – 15%

▪ Fundo BB MM Multigestor
Plus – 10%

▪ Fundo BB Espelho MM JGP 
Strategy – 8%

▪ Fundo BB Ações Seleção 
Fatorial – 13%

▪ Fundo BB Espelho MM 
Navi Long Short – 5%

9% ▪ Fundo BB Tesouro 
Inflação Curta

6% ▪ Fundo BB Crédito 
Privado Plus
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▪ Fundo BB Ações Globais 
Ativo 6%

▪ Fundo BB Ações Globais 
Ativo 4%

https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1320
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/estilo/produtos-e-servicos/investimentos/investimentos-de-curto-prazo-e-baixo-risco/letrade-credito-do-agronegocio
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1814
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1814
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1839
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2131
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2131
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=149
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=149
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1572
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1572
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1816
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1816
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2082
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2082
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1320
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1814
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1814
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1789
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1839
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1839
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1683
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=149
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=149
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1572
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1572
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1816
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1816
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2082
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=2082
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1788
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1788
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1788
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1788
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Outras opções de investimento 
para personalizar sua carteira
Preparamos uma seleção de produtos que podem ser utilizados no lugar dos produtos-base das 
carteiras sugeridas ou de forma complementar, desde que sejam respeitados os limites de 
alocação de acordo com seu perfil de investidor.

▪ Tesouro Selic 2026

▪ Tesouro Prefixado 2026

Tesouro Direto, Crédito Privado e Carteira de Ações
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▪ Carteira Fundamentalista de Ações

▪ Carteira Mensal 5+

▪ Tesouro IPCA 2029

▪ Crédito Privado

▪ BB RF Incentivado Infraestrutura 
em Crédito Privado
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▪ Fundo BB Ações Bolsas Asiáticas

▪ Fundo BB Ações Bolsas Emergentes

https://www.bb.com.br/site/investimentos/tesouro-direto/
https://www.bb.com.br/site/investimentos/tesouro-direto/
https://www.bb.com.br/docs/portal/upb/CartFundamentalista.pdf
https://bb.com.br/docs/portal/upb/Carteira5.pdf
https://www.bb.com.br/site/investimentos/tesouro-direto/
https://www.bb.com.br/site/investimentos/credito-privado/
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1461
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1461
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1784
https://bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1782
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Outras opções de investimento 
para personalizar sua carteira

Certificado de Operações Estruturadas (COE)

O COE é uma alternativa de diversificação de investimento que combina elementos de Renda Fixa 
e Renda Variável, visando o ganho de participação a partir de um índice, podendo ser com ou 
sem capital protegido.
No BB, você pode ter cenários de ganhos da bolsa tanto na alta – Tendência de Alta – quanto na 
baixa – Tendência de Baixa –, mantendo a proteção de 100% do seu capital.
É uma opção que se adequa tanto ao investidor mais conservador, por possuir capital protegido, 
como para aquele mais agressivo, que deseja proteger sua carteira em caso de queda do 
Ibovespa.

Tendência de Alta

▪ COE Ibovespa tendência de alta

▪ COE Ibovespa tendência de alta 
c/ limitador

Tendência de Baixa

▪ COE Ibovespa tendência de baixa

▪ COE Ibovespa tendência de baixa 
c/ limitador

https://www.bb.com.br/site/investimentos/coe/
https://www.bb.com.br/site/investimentos/coe/
https://www.bb.com.br/site/investimentos/coe/
https://www.bb.com.br/site/investimentos/coe/
https://www.bb.com.br/site/investimentos/coe/
https://www.bb.com.br/site/investimentos/coe/
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O melhor dia para investir

Cenário Interno: novos dados de inflação e pautas legislativas 

Os dados do IPCA de março e do IPCA-15 de abril trouxeram certo alívio aos mercados. Estes 
indicadores surpreenderam positivamente o mercado, após meses com dados acima das 
expectativas. No anual, o IPCA fechou em 4,65%, dentro do limite do teto da meta.

Mesmo com esses dados positivos, o mercado reajustou as projeções de inflação para cima mais 
uma vez, muito influenciado pela precificação que a recomposição do ICMS sobre os combustíveis 
pode impactar nos índices de preço aos consumidores nos próximos meses.

Em paralelo, as regras do novo arcabouço fiscal foram apresentadas aos Congresso, que está 
analisando a proposta antes de sua deliberação em plenário, que está prevista para ocorrer ainda 
em maio. Na sequência, o governo pretende deliberar também a Reforma Tributária, que pode 
complementar alguns dos pontos do marco fiscal.

A bolsa sentiu a volatilidade ao longo do mês, mas fechou em campo positivo com crescimento 
de 2,50%, aos 104.431 pontos. Os índices de renda fixa também tiveram bom desempenho, em 
especial os indexados à inflação. O IMA-B fechou em 2,02% e o IMA-B 5+, referente aos títulos 
mais longos, fechou em 3,03%.

Cenário Externo: petróleo e atividade econômica

No campo global, vimos a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) decidir por 
um corte na produção de petróleo na esfera de 1 milhão de barris por dia, o que causou bastante 
volatilidade no mercado global da commoditiy. A premissa por trás dessa decisão foi, justamente, 
a desaceleração da econômica global, muito por conta dos apertos monetários que os bancos 
centrais do mundo desenvolvido vêm realizando.

Embora a restrição de liquidez da economia já possa ser sentida em alguns setores, impactando 
no mercado de crédito e influenciando na crise bancária, os dados de inflação e de atividade 
econômica ainda retratam um cenário desafiador.

Os dados de inflação tanto dos EUA como da Área do Euro vêm retraindo desde o segundo 
semestre de 2022, embora ainda longe da meta de 2% ao ano. O que preocupa os governos 
ainda é que a inflação núcleo, que exclui os itens mais voláteis, continua se mostrando muito 
resiliente.

Os dados do PMI (índice de gerente de compras) corroboram com essa leitura, mostrando que 
essas economias estão ainda com a atividade econômica em patamar expansionista. Ao 
destrinchar o índice, observamos o setor de serviços liderando esse crescimento, e os índices do 
setor industrial em campo significativamente contracionista, sentindo os efeitos das restrições de 
crédito.

Dessa forma, o mercado ainda precifica uma possível recessão nos EUA e, em menor grau, na 
Europa, o que devemos manter como um sinal de alerta para os nossos investimentos. Não 
obstante, as bolsas reagiram de forma positiva no mês: o S&P 500 subiu 3,62%, enquanto o MSCI 
Europe encerrou o período com alta de 3,62%.

Palavra do Especialista

Carteiras Sugeridas BB
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Como ficam as carteiras em maio?

Para maio, mantemos as mesmas recomendações do mês anterior, visto que os acontecimentos 
das últimas semanas não resultaram em impactos significativos o suficiente para alterarmos o 
nosso rumo.

O aumento na exposição da classe de ativos prefixados, realizada no mês anterior, vêm 
capturando de forma positiva o fechamento da curva de juros, e entendemos que há ainda 
espaço para continuidade dos ganhos, principalmente nos títulos com vencimentos mais longos.

No exterior, mantemos a redução na exposição a bolsas globais. A alta probabilidade de recessão 
nos EUA, que pode vir no segundo semestre do ano, contribui para a recomendação de que o 
investidor deve ter mais cautela com essa classe de ativos ao longo dos próximos meses.

Fechamento

Em maio, celebramos uma das datas mais importantes do ano: o Dia das Mães.  Aquela que com o 
cuidado singular para com seus filhos serviu de inspiração para diversos contos e histórias.   

Guardadas as devidas proporções, assim como uma genitora cuida e protege seus filhos, o 
investidor deve zelar pelos seus investimentos. Deve orientar sua carteira com boas decisões, 
prepará-la para o futuro, e saber dizer quando é o momento de esperar, e quando é o momento 
de avançar.

É curioso que, em Portugal, o Dia das Mães é comemorado no primeiro domingo de maio, e não 
no segundo. Na Tailândia, então, é no dia 12 de agosto. Na Argentina, é no terceiro domingo de 
outubro. 

Cada região possui sua própria cultura e suas próprias singularidades, assim como cada investidor 
possui um perfil diferente, e deve adaptar sua carteira de acordo. Como as mães costumam dizer: 
“Você não é todo mundo!”. Dessa forma, atualizamos periodicamente 4 carteiras sugeridas, uma 
para cada perfil de investidor, para melhor orientar os diferentes tipos de investidor.

Mãe sempre tem razão, e acho que todo mundo já ouviu um “na volta a gente compra”. Mas é 
preciso fazer um adendo aqui, pois, quando tratamos de investimentos, é importante não deixar 
para a “volta” para começar a investir. O melhor dia para começar foi ontem. O segundo melhor é 
hoje.

Para auxiliar nessa jornada, o BB disponibiliza um time de gerentes e especialistas para orientar 
seus clientes. Desejamos a todos um excelente mês de maio e um ótimo dia das mães.

Yuri Storch, CEA
Especialista em Estratégia de Alocação do BB
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O jogo estratégico da economia brasileira

O jogo de xadrez tem na sua essência o uso de estratégias, cujo objetivo é o xeque-mate. Além 
disso, é conhecido como um jogo que requer habilidade e paciência para que a estratégia definida 
seja bem-sucedida. A analogia entre xadrez e a economia pode nos ajudar a entender a 
importância de cada peça no tabuleiro do cenário econômico, em que a estratégia correta pode 
levar ao objetivo final de xeque-mate, o que em minha avaliação poderia ser pensado como o 
resultado de uma economia que cresce de maneira sustentável no tempo.

Portanto, podemos pensar no cenário econômico brasileiro sendo afetado por uma série de 
posicionamentos táticos, com potencial de desencadear resultados positivos em determinadas 
situações e nem tão positivos em outras. Dentro desse contexto, é possível definir algumas peças 
determinantes e que desempenham funções distintas. Sob essa ótica, podemos alinhar o 
raciocínio para considerar os principais atores do nosso cenário, com destaque para as influências 
do ambiente global sobre a nossa dinâmica de crescimento, as diretrizes das políticas fiscal e 
monetária, o ambiente inflacionário e a atividade econômica. Sendo assim, cada movimento tem 
sua importância, fazendo com que o equilíbrio macroeconômico seja recorrentemente testado e, 
em alguma medida, alterado. 

Adentrando nas particularidades do tabuleiro econômico doméstico, começo com as influências 
que o contexto global vem exercendo sobre a economia brasileira. É verdade que a sequência 
dos eventos desde 2020 não são triviais, com a ocorrência de duas ondas pandêmicas em 2020 e 
2021 seguidas da guerra entre Rússia e Ucrânia no ano de 2022. Para 2023, avaliando o cenário 
externo ao final do primeiro quadrimestre, a expectativa de desaceleração econômica continua 
presente, mas em intensidade menor do que era esperado até pouco tempo atrás. De fato, os 
dados econômicos divulgados desde o início do ano vêm apontando para um ritmo de 
desaceleração global mais moderado, o que deve culminar em crescimento ao redor de 2,5% 
(em 2022 a economia global cresceu 3,1%). 

Cabe destacar que a inflação permanece como principal fator de alerta mundo afora, com 
destaque para a evolução dos preços nos Estados Unidos e na Área do Euro. Esta persistência 
inflacionária tem feito com que os bancos centrais atuem de forma ativa no combate à inflação, 
levando as taxas básicas de juros a patamares pouco comuns para essas regiões. Olhando à frente, 
apesar do ciclo de alta dos juros se aproximar do fim, entendo que a resiliência inflacionária deve 
se manter presente, o que indica conviver com juros elevados por um período de tempo um 
pouco mais prolongado. Nesse sentido, projetamos que a taxa básica de juros americana (Fed
Funds) deverá encerrar 2023 e 2024 em patamares equivalentes a 5,25% a.a. e 4,25% a.a., 
respectivamente.

De forma geral, os desafios da economia brasileira também passam por esses importantes 
vetores. No entanto, por aqui os movimentos na seara fiscal possuem papel central no jogo 
estratégico, em que a sustentabilidade das contas públicas pode se apresentar como peça-chave 
para a formação das expectativas de inflação, da trajetória esperada para a taxa de juros e, por 
consequência, do ritmo de crescimento da atividade econômica medida pelo PIB. Importante 
reforçar que a apresentação do arcabouço fiscal, ao trazer o indicativo de maior previsibilidade 
sobre o caminho das contas públicas, tem favorecido a melhora na percepção de risco doméstico, 
movimento que pode ser notado através da taxa de câmbio, que vem oscilando na região 
próxima a R$/US$5,00, ou da queda observada nas últimas semanas na taxa real de juro 
negociada nos ativos de mais longo prazo (NTN-B´s). 
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Para os próximos meses, diante da expectativa de aprovação da nova regra fiscal, não 
surpreenderia se a nossa taxa cambial testasse valores ainda mais baixos, como algo em torno de 
R$/US$4,70 como indicam os modelos de câmbio de equilíbrio. No entanto, para o segundo 
semestre, diante da expectativa de menor contribuição chinesa para a apreciação da nossa moeda 
(via commodities), da potencial decepção dos investidores em relação à trajetória futura da taxa 
básica nos EUA e possibilidade de retração na economia americana, entendemos que o real 
passará por um processo gradual de desvalorização, encerrando o ano de 2023 em patamar 
equivalente a R$/US$5,15. 

Em relação à inflação, os primeiros meses de 2023 revelaram uma composição dos preços 
internos menos pressionada, em especial nos índices de atacado, que vêm mostrando trajetória 
de deflação em 12 meses. Contudo, pelo lado do consumidor, apesar do movimento de 
descompressão observado no primeiro quadrimestre, o patamar da inflação segue incompatível 
com a meta perseguida pela autoridade monetária. Além disso, a dinâmica esperada para o 
segundo semestre indica que o desafio de desinflacionar a economia brasileira permanece, em 
que a recomposição dos preços administrados e descompressão gradual dos preços livres devem 
levar o IPCA para 6,2% ao final de 2023. Para 2024, que compreende o horizonte relevante 
observado pelo BC, nossa projeção para o IPCA é de 4,1%. 

No que se refere à condução da política monetária, apesar da apresentação do arcabouço fiscal 
atuar como peça importante na evolução esperada para a taxa Selic, não entendo que no 
curtíssimo prazo esse movimento seja capaz de fazer com que o Banco Central inicie o processo 
de flexibilização dos juros. Isso porque em suas últimas comunicações a instituição tem reforçado 
sua postura bastante cautelosa na avaliação do cenário inflacionário corrente e desancoragem das 
expectativas futuras. Desta forma, avalio que o quarto trimestre do ano permanece como cenário 
mais provável para o início do ciclo de cortes da Selic, o que levará a taxa para patamar 
equivalente a 12,75% ao fim de 2023.

Os efeitos dessa política monetária contracionista já vêm sendo sentidos na atividade econômica 
desde o fim do ano passado, e deve continuar presente ao longo de 2023, levando o crescimento 
anual do PIB para 1,2% (ante 2,9% em 2022). Em tempo, ressalto que a desaceleração da 
atividade econômica brasileira só não será mais intensa devido ao desempenho robusto esperado 
para o PIB Agro, em que projetamos crescimento de 7,5% neste ano. 

Diante desse cenário que ainda mostra importantes desafios para o curto prazo, nossa perspectiva 
para o mercado de crédito caminha na mesma direção, com desaceleração da carteira total para 
8,2% em 2023, ante expansão de 14% no ano passado. De forma desagregada, destaco a 
contribuição da carteira com recursos livres (alta de 8,6%) e elevação de 7,6% da carteira com 
recursos direcionados. 

Para terminar, entendo que, dentro do jogo econômico brasileiro, ainda há vários movimentos 
para serem explorados. De tal modo, as incertezas remanescentes em torno da consolidação do 
cenário fiscal e o quadro inflacionário desafiador devem seguir como peças preponderantes nos 
próximos passos da política monetária. No entanto, olhando à frente, assim como um bom 
enxadrista, vislumbro a possibilidade de que o manejo estratégico das peças no momento atual 
pode nos proporcionar uma base sólida para crescimento econômico robusto no médio prazo, 
nos levando ao xeque-mate.

Marcelo Rebelo
Economista-chefe do BB



#Pública

IRF-M

16.175,35 pts.

IMA-B

9.055,57 pts.

Ibovespa

104.431,63 pts.

S&P 500

4.169,48 pts.

+ 1,10%

Dólar

R$ 5,00 Ptax

- 1,57%

+ 1,46%

+ 2,02%

+ 2,50%

Índices

Variação dos índices em relação ao fechamento do mês anterior, posição de 28/04/2023.

Ibovespa: Principal indicador de desempenho das ações negociadas em bolsa. Reúne as empresas mais 
importantes do mercado de capitais brasileiro.

S&P 500: É um dos principais indicadores do mercado acionário americano. É composto pelas 500 empresas 
líderes em capitalização desse mercado.

IRF-M: Mede o desempenho teórico de uma carteira de títulos públicos prefixados. Também é subíndice 
da família “Índice de mercado Anbima”.

IMA-B: Subíndice da família “Índice de mercado Anbima”, referência para investimentos em renda fixa. 
Representa o desempenho teórico de uma carteira de títulos públicos atrelados à inflação.

Dólar: Representa a cotação da moeda, segundo metodologia Ptax, calculada pelo Banco Central do Brasil.

MSCI ACWI: É um índice de ações global que mede o desempenho das ações nos mercados desenvolvidos e 
emergentes.

Carteiras Sugeridas BB

MSCI ACWI

655,00 pts.
+ 1,27%



#Pública

1) O Banco do Brasil S.A. se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou 
indiretos, que venham a decorrer da utilização indevida deste material ou seu conteúdo. Não existe no 
presente momento qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, do Banco do Brasil.

2) Todas as rentabilidades apuradas no período consideram as taxas de administração e performance dos 
fundos que a compõem.

3) Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e todo investimento 
apresenta riscos.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 

4) Investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por quaisquer mecanismos de 
seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES 
ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

5) As Lâminas e regulamentos dos fundos constantes no documento podem ser obtidas na página 
bb.com.br/fundos.

6) Informações sobre condições de aplicações e resgates, assim como demais informações podem ser 
obtidas na página bb.com.br/fundos.

7) Este material é distribuído unicamente a título informativo, e não deve ser considerado isoladamente 
para tomada de decisão de investimento. Tem como objetivo auxiliar o cliente em suas decisões de 
investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer 
produto. Antes de qualquer decisão, o cliente deverá realizar o processo de suitability e confirmar se os 
produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este documento não leva em 
consideração os objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades específicas dos 
investidores, de forma particular. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente 
orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. O Banco do Brasil S.A. não se 
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base nas orientações aqui contidas. 

8) Muitas ilustrações deste material envolvem o uso de números, de forma a tornar mais eficiente a 
apresentação de situações financeiras. Estes números podem induzir a uma falsa precisão e não devem ser 
considerados como única fonte de informação para tomadas de decisão. Números estimados que indiquem 
situações financeiras futuras, não devem ser interpretados como intenção de assegurar resultados, mas 
apenas apresentar projeções, baseadas em um conjunto de pressupostos. Estas projeções são úteis 
somente para comparação das diversas alternativas de investimento possíveis no mercado. A rentabilidade 
de produtos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor podem aumentar ou diminuir num 
curto espaço de tempo.

9) O presente material elaborado utiliza como fontes de informações divulgações públicas do mercado, de 
consultorias e dados fornecidos por instituições financeiras. Em nenhuma hipótese será considerado como 
um “relatório de análise”, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 483. O presente 
material pode sofrer alterações sem aviso prévio. 

10) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO.

Disclaimers

Carteiras Sugeridas BB

http://www.bb.com.br/fundos
http://www.bb.com.br/fundos
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bb.com.br/carteirasugerida

Central de Relacionamento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Deficientes Auditivos/Fala
0800 729 0088

SAC
0800 729 0722

Ouvidoria BB
0800 729 5678

“Ser próximo e relevante 
na vida das pessoas em 
todos os momentos.”

Propósito BB

http://www.bb.com.br/carteirasugerida
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