Informativo de Transparência – Remuneração na Distribuição de Produtos
Buscando estarmos alinhados com o crescente mercado de distribuição de produtos de
investimentos, que oferece inúmeros veículos com as mais diversas características e
custos para o investidor, a sim;paul, seguindo seu pilar de transparência, informa seus
preceitos acerca da remuneração praticada em todos os níveis de atuação.
A sim;paul é uma corretora que oferta Produtos de Investimento, e presta atividades
acessórias aos investidores, como a manutenção do portfólio de investimentos e
fornecimento de informações periódicas acerca dos investimentos realizados e das
opções disponíveis em sua plataforma.
Oferecemos a todos os clientes uma gama completa de produtos que são selecionados
cuidadosamente por uma equipe especializada, e recomendados aos investidores após
a análise do seu perfil por meio do questionário de Suitability. Dentre os produtos
ofertados pela sim;paul, temos opções de investimento em renda variável, renda fixa,
tesouro direto e fundos de investimento que somam mais de 300 tipos, dentre eles,
produtos próprios da sim;paul e das principais gestoras do país.
Conforme a prática do mercado, a sim;paul é remunerada por cada aplicação realizada
através da sua plataforma.
Para cada produto há um contrato firmado entre os prestadores de serviços dos veículos
de investimento e as remunerações são calculadas sobre a receita percebida com taxa
de administração e taxa de performance, quando houver, no caso de fundos de
investimento e com corretagem e spreads, nos produtos de renda variável e renda fixa,
respectivamente.
Os percentuais acordados para remunerar a distribuidora varia de acordo com o
prestador de serviço e com o tipo de produto alocado.
Além da captação direta na plataforma, a sim;paul utiliza canais como assessores e
agentes autônomos para a distribuição.
Para estes canais são pagas remunerações pré-acordadas entre a sim;paul e o
assessor, em que uma parcela da receita recebida pela corretora é repassada ao canal.
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Como forma de manter transparência na relação entre a sim;paul e o cliente atendido
por assessor, o termo de adesão aos produtos informa que haverá remuneração ao
canal a ser calculada sobre a aplicação do cliente.
Além disso, a sim;paul disponibiliza mensalmente um relatório de transparência a todos
os clientes para que possam ter controle dos seus investimentos e dos custos
relacionados às suas aplicações realizadas na plataforma.
Com este demonstrativo é possível mitigar os potenciais conflitos de interesse inerentes
ao negócio, uma vez que os clientes terão ciência do quanto o seu assessor e a própria
plataforma ganham através das suas aplicações, inibindo a venda de produtos com o
intuito de receber comissão e dando enfoque ao perfil do cliente.
A sim;paul também distribui produtos próprios, ou seja, geridos pela Solidus
Administração de Patrimônio, empresa coligada. Apesar de serem produtos com
características semelhantes a outros produtos oferecidos, estes não recebem
tratamento diferenciado e remuneram os canais da mesma forma que os demais,
através de remuneração pré-acordada.
O ponto preponderante para a indicação de produtos ao cliente será sempre o seu perfil
de investimento e o próprio aceite pelo cliente do Regulamento do produto, em que ele
poderá conhecer todas as características e riscos envolvidos.
Soma-se a isso, o Relatório de Transparência que é enviado mensalmente ao cliente
por meio do qual o investidor consegue avaliar e entender quanto do valor investido
ficou retido como forma de taxa, sendo ela de administração, performance ou spread,
quanto ficou com o assessor e quanto retornou para ele.
Dessa forma, a sim;paul busca sempre prestar a melhor e mais transparente
informação aos seus investidores e mercado como um todo.
Para qualquer tipo de dúvida, disponibilizamos nosso canal de atendimento e também
a página da ANBIMA sobre “Como Investir” (www.comoinvestir.com.br) para outras
informações.
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