Prezados,
Gostaria de aproveitar o momento desta audiência pública, para enviar minha sugestão:
1.

O dia a dia da atividade acaba por passar por muitas tarefas simples, de cunho operacionais, e
que não geram valor ao AAI e ao Cliente Investidor, porém que são essenciais para o fluxo de
assessoria de investimentos e satisfação completa do cliente. Seja um agendamento de resgate
de fundos, liquidação de uma operação de renda fixa, aviso e monitoramento de saldo em
conta, créditos de juros resultando em saldo disponível, etc. Para tais funções, seria
interessante se a Sociedade de AAIs pudesse contratar assistentes, nos moldes assistentes
bancários, que pudessem atuar com o suporte operacional junto ao cliente. No entanto, para
esta “contratação”, hoje precisamos fazer via inclusão de um sócio na empresa, o que acaba
resultando em um processo moroso e de risco para a sociedade, em caso de sócio sem
afinidade com os demais. Dessa forma, minha sugestão é no sentido de flexibilizar essa diretriz,
permitindo a contratação de funcionários para a Sociedade de AAIs, porém naturalmente sob
total supervisão dos sócios, que também assumiriam responsabilidade total pelos seus atos e
consequências.

Bom, está é a minha única e principal contribuição. Acredito que trataria uma eficiência grande em
nosso dia a dia!
Obrigado,

Henrique Jameli
+55 31 3524‐3500
+55 31 9 9223‐4233
henrique.jameli@rivainvestimentos.com.br
Av. Bias Fortes, 349 – 9º Andar ‐ Lourdes
Belo Horizonte ‐ MG ‐ Brasil.
www.rivainvestimentos.com.br

Importante: A RIVA ‐ Agente Autônomo de Investimentos Ltda. é uma empresa de agentes autônomos de investimento
devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11. A RIVA ‐ Agente
Autônomo de Investimentos Ltda. atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado
através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma
Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da ANCORD para escritórios credenciados a partir de
outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/Website_Ancord/index.html > Agentes Autonomos > Consultas) ou através do site da
própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja
pesquisar > Veja a lista dos agentes autônomos). Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode
administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do
cliente para realizar operações no mercado financeiro. Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações
confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi
dirigida a mensagem, deve apagá‐la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das
informações presentes nesta mensagem. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de
seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da
RIVA ‐ Agente Autônomo de Investimentos Ltda. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não
é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos
valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente
de investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800‐722‐3710.

