
PERSONAS
 
 Série sobre termos do mercado financeiro



1                     GESTOR

 O gestor é responsável pela estratégia de investimentos de um fundo e é um profis-
sional habilitado e qualificado para esse tipo de atividade . Ou seja, ele é responsável pela 
compra e venda de ativos do fundo, de acordo com os objetivos e a política de investimen-
to estabelecida no regulamento de cada o tipo de fundo (saiba mais), a qual é definida em 
assembleia geral dos cotistas. É imprescindível que o gestor esteja credenciado na CVM.

                     ADMINISTRADOR

 O Administrador é um empresa responsável pelo funcionamento do fundo, ou seja, 
por todo back-office. 

 Sua principal função é calcular o valor da cota. Ele junta essas informações às varia-
ções dos preços dos ativos do fundo e calcula o ganho ou prejuízo do dia, assim como as 
cotas emitidas ou resgatadas, para chegar ao valor da cota de fechamento do fundo. O ad-
ministrador divulga, então, a carteira do fundo, com todos os ativos e a memória de cálculo 
do dia. 

 Além de cuidar do dia a dia do fundo, controlar os prestadores de serviço (gestor, 
auditor, custodiante), acompanhar os fluxos de caixa do fundo e defender os direitos dos 
cotistas.

 
 Todo fundo de investimento possui uma estrutura definida. Apresentaremos as 
principais figuras para que um fundo funcione adequadamente.
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3                     AUDITOR

 É uma empresa autorizada pela CVM e contratada pelo administrador do fundo e 
sua função é auditar anualmente as contas e documentos do fundo, que precisam seguir 
normas específicas estabelecidas pela CVM.

 O auditor tem como responsabilidade garantir a transparência para o investidor e a 
segurança de que a administração é efetuada corretamente.
 

                     CUSTODIANTE

 É a empresa responsável por guardar os ativos do fundos e a que responde pelo da-
dos e envio de informações dos fundos para os gestores e administradores. O custodiante 
também é responsável pela liquidação física e financeira dos ativos, ou seja, o pagamento 
e recebimento de ativos e recursos. 
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A BR Advisors

 A BR Advisors é um dos seletos escritórios do gru-
po G20 da plataforma XP, composto por uma das mais 
qualificadas equipes de investimento do país.
 
 Além de um histórico de premiações, o escritório 
conta ainda com três filiais -RJ, BH e SP.
  
 As operações da BR são divididas em duas áreas: 
mesa de operações e distribuição de produtos finan-
ceiros e investimentos.
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