Modelo de Remuneração de Agentes Autônomos de Investimento da Ideal CTVM
A atividade de Agentes Autônomos de Investimento (“AAI”) é regulada pela Comissão de
Valores Mobiliários (Normativa CVM 16), sendo que os AAI fazem parte do sistema de
captação, intermediação de negócios, distribuição de produtos de investimento e de
prestação de informações sobre esses produtos.
A Ideal CTVM trabalha com AAI que atuem de forma eletrônica e se orientem pelos
princípios adotados pela Corretora, destacando-se, entre eles, o da transparência e o do
foco no cliente.
Os AAI vinculados à Ideal CTVM não são remunerados pela oferta dos produtos
intermediados pela Corretora.
Atualmente a Ideal CTVM não está cobrando corretagem de pessoas físicas.1 Esse
incentivo pode ser revisto a qualquer momento e não será necessariamente estendido para
novas classes de ativos que venham a ser ofertadas pela Corretora e seus AAI.
De maneira geral, a Ideal CTVM se reserva ao direito de instituir e atualizar seus modelos
de remuneração dos AAI a ela vinculados. E, quando aplicável, atualizará tempestivamente
a documentação correlata e informará os AAI sobre eventuais atualizações.
Para mais informações, entre em contato com o diretor responsável pelos AAI, Nilson
Guilherme Monteiro, por meio do e-mail: relacionamento-aai@idealctvm.com.br.

Relação de Agentes Autônomos de Investimento Vinculados à Ideal:
•

GURU – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA.
CNPJ: 41.010.256/0001-67
Endereço: Rua Padre João Gonçalves, nº 131, parte B – São Paulo/SP, CEP
05432-040
Telefone: (11) 98184-4455
Responsável: Luiz Felipe de Oliveira Bocayuva Catão
E-mail: felipe@guruinvestimentos.com.br
Sócios: Luiz Felipe de Oliveira Bocayuva Catão; Marcelo del Castillo Zuppardo;
Roberto Felipe da Silva Catão; Daniel Sampaio da Silva; Guilherme Marin.

1

Conforme determina o art. 18, inciso II da Resolução CVM n. 16, é vedado aos AAIs receber de clientes ou a
eles entregar, por qualquer razão, inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços,
numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos.

Fale Conosco: entre em contato através do site www.idealctvm.com.br ou do telefone (11)
3014-3545, em caso de dúvidas ou sugestões.
Ouvidoria: 0800 595 1618 (dias úteis de segunda à sexta-feira das 09:00 às 18 horas)
IDEAL CTVM S.A. – Informações Agentes Autônomos – v. 10.01.2022

