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Bem-vindo à nossa Comunidade de

PLANEJADORES
FINANCEIROS!
Na Fiduc, você vai encontrar todos os recursos para
desenvolver seu negócio de maneira acelerada e sustentável,
em um mercado de forte crescimento, atuando em uma das
atividades profissionais mais desejadas do mundo.

Aqui você tem total
autonomia na relação
com seus Clientes, mas
conta com o apoio de
metodologias e ferramentas
digitais exclusivas para
entregar ainda mais valor,
agregando serviços em
muitas áreas ligadas às
finanças de seus Clientes.
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A HISTÓRIA
Nosso modelo é inspirado na Saint James’s Place
(www.sjp.co.uk), a maior empresa de planejamento
financeiro do Reino Unido, que atua há 25 anos e está na
bolsa de valores de Londres.
O fundador e atual CEO da Fiduc, Pedro Guimarães, leu uma
reportagem sobre a empresa em 2013 e se encantou pelo
modelo, enxergando as possibilidades para o Brasil. Depois
de diversas viagens para Londres para conhecer a empresa,
seus executivos e formas de atuação, teve convicção de
que as condições de mercado que permitiram a criação
e o crescimento da SJP na Europa eram as mesmas que
estavam se formando no Brasil.
Assim, fundou a Fiduc em 2017, com
a certeza de ter iniciado uma jornada
fantástica e transformadora para
aqueles que participarem dela, seja
como colaborador, como Planejador
Financeiro ou como Cliente.
A revolução gerada por ela no
mercado financeiro britânico
é a mesma que estamos
implementando no Brasil!
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Quem

SOMOS
Uma fintech que democratiza o acesso a melhores
investimentos para todas as pessoas, por meio de
uma Comunidade de Planejadores Financeiros, que
acompanham as finanças pessoais de seus Clientes
utilizando metodologias e ferramentas digitais exclusivas.
Somos uma gestora registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e cuidamos dos investimentos
dos Clientes com total alinhamento de interesses e
transparência, utilizando diversificação profissional e
gestão ativa, diferentemente
das corretoras e bancos, que
vendem produtos.
Nosso crescimento é
acelerado desde o início: já
temos milhares de Clientes,
centenas de Planejadores e
agora você faz parte desta
Comunidade!
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PROPÓSITO
Habilitar empreendedores no mercado financeiro, criando
uma Comunidade de Planejadores Financeiros que
oferecem acesso a gestão de investimentos fiduciários e
encantam Clientes, acompanhando suas finanças pessoais.

PLANEJADOR

Acompanhamento Individual

PLANEJADOR
B2B ONLY
Sem competição

FIDUCIÁRIO

Alinhamento de interesses
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Nossos

VALORES
Inovar para escalar: nosso modelo é feito para a grande
escala e ela só acontece com muita inovação. É preciso
sempre encontrar soluções inteligentes para amplificar
nosso alcance e potencializar o negócio dos Planejadores
Financeiros com seus Clientes.

O simples é o melhor caminho: a simplificação
aumenta o foco no que é importante e traz ganhos de tempo
e eficiência.

Estamos sempre
evoluindo: nada está
pronto. Ao lançarmos algo
como um processo, uma
ferramenta ou qualquer
outra coisa, o fazemos
pelo conceito do produto
mais simples possível,
desde que viável e o
melhoramos a partir daí e
para sempre.
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Transparência inspira confiança: ao contrário de
bancos e de outras gestoras, que só passaram a demonstrar
seus ganhos após determinação da Anbima, a Fiduc sempre
deixou claro como remunera seus Planejadores Financeiros.
Sem rebates, sem letras miúdas.

Pertencimento constrói comunidades:
reconhecemos de forma permanente o trabalho dos
Planejadores Financeiros para além das questões financeiras,
criando formas simbólicas e práticas de valorização de cada
um destes profissionais em
nossa Comunidade.

Somos pró-negócios:
gostamos de fazer negócios
e analisamos todas as
possibilidades antes de
dizermos não.
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Como

ATUAMOS
A Fiduc só atende Clientes dos Planejadores Financeiros
de sua Comunidade. Ou seja, não temos nossos próprios
Clientes. A estrutura é toda voltada ao Business-to-Business,
como uma plataforma para profissionais e, assim, não existe
concorrência pelo Cliente.
Além disso, todos os Clientes têm seus investimentos
geridos profissional e ativamente 100% dentro do modelo
fiduciário, sem conflitos de interesse, ao mesmo tempo em
que são acompanhados por seus Planejadores Financeiros
de confiança, fazendo uma combinação de prestação de
serviços poderosa e vencedora, como é comum em países
desenvolvidos.
A Comunidade de Planejadores
Financeiros da Fiduc se organiza
em Squadras, cujos líderes são
os Mentores que têm o papel de
auxiliar e desenvolver os negócios
de seus Planejadores.
Desta forma, usamos o poder
das redes para termos escala,
fomentarmos os negócios de
milhares de profissionais e auxiliarmos milhões de brasileiros
a terem uma vida financeira mais independente.
Seja independente. Conte com a gente.
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O que

OFERECEMOS
Na Fiduc, o modelo de negócio tem
a remuneração com a característica
mais desejada pelos empreendedores:
recorrência. Enquanto seus Clientes
tiverem seus recursos geridos pela
REMUNERAÇÃO
Fiduc, uma parte da taxa é paga a
AGRESSIVA
você, mensalmente. Quanto maior
sua carteira, maiores seus ganhos
mensais, que crescem pelos novos aportes de seus Clientes,
pelos aportes de novos Clientes e também pela valorização
das carteiras. Além disso, você conta com um programa
agressivo de bônus, que paga um valor para cada novo
recurso que entre em sua carteira, adicional à recorrência.
Assim, conforme desenvolve seu negócio, você cria uma
receita continuamente crescente.
Dinheiro é importante, mas não é tudo.
Além da agressiva remuneração, temos
um programa de reconhecimento
que conta com diversos atributos. Um
exemplo é o tamanho da carteira do
RECONHECIMENTO
Planejador. Como exemplo, ao atingir
R$ 1 milhão, você recebe sua camisa
preta e passa a fazer parte de um seleto
grupo, o Clube do Milhão, que conta com grupos de trabalho
e webinários exclusivos. Ao aumentar sua carteira, você é
Seja independente. Conte com a gente.
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premiado com outras cores de camisas, demonstrando para
a Comunidade seu destaque comercial. Além disso, a Fiduc
reconhece com insígnias os melhores Planejadores e Mentores
em diversas categorias, como recrutamento, entre outras.

A Academia Fiduc é o centro de
nossa Comunidade de Planejadores
Financeiros. Ela desenvolve
continuamente metodologias,
ferramentas, treinamentos e muito mais,
TREINAMENTOS
tudo para ajudar você a ter uma única
CONSTANTES
preocupação: encantar seus Clientes!
No ambiente web você encontrará uma
trilha de treinamento contendo tudo o que você precisa para
iniciar e acelerar seu negócio Fiduc, fazendo prospecção,
conversão e acompanhamento de seus Clientes.
Além disso, webinários semanais são feitos, a maior parte ao
vivo com a participação da Comunidade, nos quais tratamos de
assuntos técnicos, comerciais e administrativos para você estar
sempre ligado em tudo o que interessa para o seu negócio.
Você também encontra uma biblioteca como todos os
arquivos do treinamento, para poder consultar e baixar de
forma prática, sem precisar procurar em todo o curso aquilo
que precisa no momento.
Você acessa o ambiente virtual da Academia por aqui.

Seja independente. Conte com a gente.
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Toda Squadra é liderada por um
Mentor, que tem experiência na Fiduc
e irá te orientar para o crescimento do
seu negócio. Além das programações
normais da Academia, cada Squadra
MENTORIA
tem sua própria agenda de reuniões
PESSOAL
e discussões sobre os negócios dos
Planejadores. Participe ativamente
e conte com seu Mentor e seus colegas de Squadra para
desenvolver um negócio cada vez melhor.
A Fiduc desenvolve metodologias
exclusivas ligadas às finanças pessoais
e cria ferramentas digitais para deixar
tudo mais prático e intuitivo. Algumas
destas ferramentas são voltadas aos
FERRAMENTAS
seus Clientes, como o App Liberdade
DE APOIO
Financeira, e outras para você, como
a Ferramenta de Conversão. Para
conhecer as ferramentas e seus funcionamentos, faça a trilha
da Academia.

SUPORTE

AO NEGÓCIO

Além de seu Mentor e da equipe comercial da Fiduc para te apoiar em sua
jornada, você conta com um verdadeiro
“Painel de Controle” de seu negócio,
com todas as informações sobre seus
resultados comerciais e Clientes entre
muitas outras.

Acesse o Painel por aqui.
Seja independente. Conte com a gente.
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PARCEIROS
Para um projeto tão ousado e revolucionário, a Fiduc se
cercou dos melhores parceiros possíveis, de forma a mostrar
para nossa Comunidade e seus Clientes a segurança que
oferecemos. São eles:
o Bradesco Administração e Custódia
é o responsável pela “guarda” dos
investimentos dos Clientes e é o
responsável final pelos veículos de
investimento da Fiduc;

a Price é uma das maiores empresas
de auditoria do mundo e é ela quem
checa se as informações financeiras
e de balanços dos Superfundos Fiduc
estão em conformidade;

a maior seguradora independente
do país é a parceira da Fiduc em seu
Superfundo de Previdência, e garante
toda a modernidade e flexibilidade
para que tenhamos o melhor plano
de previdência do país.

Seja independente. Conte com a gente.
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Nossos

NÚMEROS
CLIENTES

+ 4.600
PLANEJADORES

+ 300
CARTEIRA

+ 470 MM
CRESCIMENTO ANUAL

+ 170%
(Atualizado em: 11/11/2021)

Seja independente. Conte com a gente.
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A ATIVIDADE
O planejamento de finanças pessoais já é uma atividade
consolidada nos EUA e atualmente é a quarta profissão mais
desejada e uma das mais bem remuneradas, de acordo com
o “Best Business Jobs”, do US News*.

Também é considerada uma das
atividades de maior demanda
nos próximos cinco anos, de
acordo com a CBNC**. No
Brasil, a tendência está apenas
começando.

Fontes:
* https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/best-business-jobs
** https://www.cnbc.com/2020/07/20/jobs-growing-in-high-demand-over-next5-years-some-pay-more-than-80000-in-salary.html

Seja independente. Conte com a gente.
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MERCADO
Só existem duas formas de investir: o modelo transacional e
o modelo fiduciário:
Transacional: o mais comum no Brasil, no qual existe
um vendedor de produto (banco ou corretora) e um
comprador, o Cliente. Existe assimetria na relação e
o vendedor sempre tem mais informação do que o
Cliente, com enormes conflitos de interesses.
Fiduciário: o mais comum nos EUA e o único
permitido no Reino Unido e Austrália, é baseado em
uma prestação de serviço para o Cliente, na qual
o alinhamento de interesses é total porque toda
remuneração vem apenas do Cliente.
No Brasil, praticamente todas as pessoas têm acesso
apenas ao modelo transacional e acabaram se
acostumando com isso, até por não conhecerem outra
forma de investimento. Apenas os “super-ricos” conseguiam
os benefícios do modelo fiduciário por meio dos chamados
family offices. Curiosamente, todos os donos de bancos e
corretoras investem os recursos de suas famílias por meio
de seus family offices, embora para seus Clientes deixem
apenas o modelo transacional.
Seja independente. Conte com a gente.
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Confira no quadro abaixo as principais diferenças:

Na prática, o conflito de interesses reside no modelo de
remuneração, afinal, como já disse Peter Malouk, fundador e
CEO da Creative Planning (https://creativeplanning.com/),
destacada empresa americana de planejamento financeiro
e investimentos fiduciários, “A remuneração direciona o
comportamento”.
No modelo transacional, quando o Cliente é incentivado a
investir por conta própria, esses incentivos o fazem girar a
carteira com frequência, de modo a gerar maiores tarifas
para a plataforma.
Seja independente. Conte com a gente.
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Quando o Cliente é atendido por um gerente no banco,
ou um agente autônomo de investimentos na corretora,
o profissional tem, em geral, sua remuneração atrelada
a metas impostas pelo banco ou com valores diferentes
conforme os produtos vendidos. Quem paga o profissional
não é o Cliente. Ou é o banco no qual trabalha ou os
fornecedores dos produtos oferecidos pelas corretoras.
Assim, maiores remuneração são pagas quando os
interesses dos bancos, das corretoras e dos fornecedores
são atendidas.
Desta forma, são sempre “incentivados” pelas empresas a
venderem produtos com margens maiores, favorecendo
as receitas do banco, da
corretora e do próprio
profissional, o que gera
enormes conflitos de
interesse.
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Só para se ter uma ideia, o governo americano fez um
estudo, por meio da Casa Branca, que estimou que os
investidores americanos perdem US$ 17 bilhões por ano
devido aos conflitos de interesse com seus fornecedores de
investimentos.
Por causa disso, países como Austrália, Alemanha, Canadá,
Holanda, Índia, Itália e o Reino Unido já baniram o modelo
transacional no fornecimento de investimentos. Nos Estados
Unidos, o modelo fiduciário já representa aproximadamente
75% do mercado e vem crescendo de forma acelerada.
No Brasil é a Fiduc
que inovou e vem
popularizando o modelo
fiduciário e facilitando o
acesso para todos, com
benefícios para toda a
sociedade.

Seja independente. Conte com a gente.
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Investimentos

DE VERDADE
Aqui na Fiduc fornecemos investimentos de verdade e é
importante que você conheça como isso funciona e como
os melhores investidores do mundo seguem algumas regras
práticas. É com base nelas que fazemos as recomendações
aos Clientes.

1 Tenha foco na coisa certa:

Coisas que
importam

Coisas
nas
quais
focar

Coisas
que você
controla

Não adianta “ficar ligado” nas movimentações diárias na
bolsa de valores porque não há nada que você possa fazer
que irá impactar o mercado. O segredo está em encontrar
bons fornecedores e delegar essa tarefa, o que nos leva à
segunda regra:

Seja independente. Conte com a gente.
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2 Deixe para os profissionais:
Escolha ótimos profissionais para gerirem seus
investimentos, mas certifique-se de que eles têm interesses
alinhados aos seus, como no modelo fiduciário. Afinal de
contas, alguém acha, a sério, que se treinar durante algumas
semanas ou meses algum esporte poderá competir contra
um profissional, que dedicou sua vida àquela atividade? Em
investimentos é a mesma coisa: não é porque alguém fez
um curso, leu um livro ou recebeu um relatório, que terá um
desempenho melhor do que um profissional ao longo do
tempo. Os profissionais contam com experiência, estudo e
recursos que não podem ser comparados aos das pessoas
que atuam em outras áreas.
Veja o depoimento do fundador da XP, Guilherme Benchimol, sobre
esse assunto, publicado em seu perfil no Linkedin:

Seja independente. Conte com a gente.
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Além disso, diversos estudos pelo mundo demostram que os
retornos obtidos pelos investidores ficam muito abaixo das
médias de mercado.

Seja independente. Conte com a gente.
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Isso ocorre poque os investidores, incentivados pelos
prestadores de serviços transacionais, têm a ilusão de que
conseguem antever as movimentações de mercado e
querem sair dos investimentos quando eles estão caindo e
entrar quando estão subindo. No entanto, ao fazerem isso,
tendem a comprar os investimentos quando estão caros e a
vender quando estão baratos, o que obviamente prejudica
muito os retornos.
Quem nunca ouviu um vendedor de produtos de
investimento mostrar uma lâmina de algum fundo de
investimento dizendo “olha como ele rendeu bem”? Investir
nas opções que mais renderam é a certeza de fazer más
escolhas. As boas escolhas seguem a próxima regra.

Seja independente. Conte com a gente.
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3 Diversifique!

Essa é a regra mais comentada dos bons investidores.
Harry Markowitz já disse que a diversificação é o único
“almoço grátis” em finanças, porque só há pontos
positivos nessa escolha.
Como não sabemos o comportamento futuro de cada
investimento, ter uma carteira diversificada reduz de
forma importante os riscos, porque diminui a oscilação
(volatilidade) da carteira, sem reduzir os retornos.

Seja independente. Conte com a gente.
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Na verdade, os retornos podem ser até maiores, uma vez que
o comportamento do investidor tende a ser melhor devido
à menor volatilidade da carteira, evitando momentos de
euforia e de medo, com aportes e resgates em momentos
não indicados.
Veja como o retorno dos investimentos é imprevisível e ter
uma carteira diversificada é a melhor opção, por meio de
uma “tabela periódica”:

Seja independente. Conte com a gente.
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Na Fiduc, a diversificação é de verdade, com os quatro
Superfundos mais a previdência e suas dezenas de fundos
investidos com milhares de ativos escolhidos pelo método da
Tripla Filtragem Fiduc.

MERCADO

GESTORES
ESPECIALIZADOS
COMITÊS DE
INVESTIMENTOS
FIDUC GESTORA

SUPERFUNDOS

Seja independente. Conte com a gente.
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• Renda Fixa: Liquidez e segurança, em uma carteira
completa de renda fixa com títulos pós-fixados, pré-fixados
e atrelados à inflação, tanto públicos quanto privados. Tudo
isso com liquidez de apenas um dia;
• Multimercado: Diversas estratégias funcionando juntas
e contando com alguns dos mais renomados gestores do
país para criar uma carteira única, que pode se aproveitar
do mercado independentemente se ele estiver bem ou
não, investindo em diversas classes de ativo no Brasil e no
exterior, incluindo criptoativos;
• Ações: As maiores expectativas de retorno, com oscilações
(volatilidade) inferiores ao índice Ibovespa. Os mais de dez
fundos que compõem a carteira se juntam para formar
mais de 170 posições em ações, tudo de forma dinâmica e
harmoniosa;
• Internacional: Índices, temas e fundos do mundo todo
reunidos em uma carteira única e exclusiva, permitindo que
os Clientes façam investimentos em moeda forte, atrelando
o câmbio à renda variável internacional;
• Previdência: Uma carteira completa, com todas as classes
de ativos dos demais Superfundos reunidas em uma só,
composta com mais de duas dezenas de fundos investidos,
alguns dos quais exclusivos, formando o melhor fundo de
previdência do país para aproveitar as vantagens tributárias
e sucessórias desse modelo de veículo de investimento.

Seja independente. Conte com a gente.
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Um Cliente que invista de forma completa estará alocado
em aproximadamente 70 fundos diferentes, escolhidos com
total independência e 100% de alinhamento, perfazendo
milhares de ativos diferentes, todos trabalhando para obter o
melhor retorno possível, com um rígido controle de riscos.

Seja independente. Conte com a gente.
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E assim chegamos à última e fundamental regra:

4 O segredo está no prazo:
Os juros compostos são uma maravilha da natureza, mas
exigem paciência. Esperar compensa.
Você sabia que 99% do patrimônio líquido de Warren Buffett
vieram depois de seu 50º aniversário e 97% vieram depois
que ele completou 65 anos? Esse é o efeito multiplicador do
tempo na composição matemática.
O famoso Planejador Financeiro americano Carl Richards
disse, certa vez, que uma casa
poderia ser o melhor investimento
que a maioria das pessoas já fez.
Não é que a casa proporcione
grandes retornos — não
proporciona. Não é nem mesmo
a alavancagem. É que as pessoas
são mais propensas a comprar
uma casa e ficar com ela sem
interrupção por anos ou décadas do
que ficar com qualquer outro ativo.
Se alguém quer um investimento seguro e que renda
bem rapidamente, informe-o que o que ele quer não
existe. E alerte-o de que se alguém oferecer algo assim,
provavelmente é um golpe.

Seja independente. Conte com a gente.
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Vale a pena conhecer um estudo feito pela multibilionária
gestora americana Fidelity, que analisou as carteiras de
investimento de seus Clientes por mais de 30 anos, para
descobrir qual o perfil de Clientes que tinham carteiras mais
rentáveis. O resultado?
Os Clientes cujas carteiras tinham maior retorno eram
aqueles que tinham esquecido que tinham investimentos lá
e nunca havia mexido neles! Veja a pesquisa completa.

Seja independente. Conte com a gente.
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Mais do que opiniões, esta regra tem fatos que comprovam
que as melhores soluções para ganhar dinheiro com
investimentos é ter uma carteira diversificada, gerida por
profissionais com alinhamento de interesses e deixar o
tempo fazer seu trabalho.
Não é empolgante como as notícias sobre os investimentos
da moda, mas é o que de fato funciona e todos os grandes
investidores do mundo fazem assim.
Com a Fiduc, os Clientes
têm exatamente isso! Gestão
profissional com total
alinhamento de interesses
e algo que ninguém mais
oferece: um Planejador —
você — ao seu lado para
acompanhá-lo na jornada de
suas finanças pessoais. É a
combinação perfeita para se
chegar à independência!

Seja independente. Conte com a gente.
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Os oito passos do Planejador

DE SUCESSO
1

Participar dos webinários
de onboarding

Como você está recebendo este material, deve ter concluído
o webinário de onboarding inicial.

2

Fazer a trilha na Academia

Para aprofundar seus conhecimentos sobre finanças
pessoais e investimentos, é fundamental que você acesse a
Academia Fiduc, que contém uma trilha de treinamentos
com tudo o que você precisa para prospectar, converter e
acompanhar seus Clientes rumo à independência, criando a
sua durante a jornada.
Você pode acessá-la pelo link https://academia.fiduc.com.br/
com seu login e senha individuais, já enviados para seu e-mail.

Seja independente. Conte com a gente.
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Você encontrará:
Módulo 1 — Introdução à Fiduc: informações sobre a Fiduc,
o Mercado, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ética, itens
importantíssimos e de conhecimento obrigatório para o
Planejador de nossa Comunidade;
Módulo 2 — Prospectar Clientes: ferramentas para você
apresentar a Fiduc, Check Up de Saúde Financeira, vídeos
comerciais e como usar e criar seus próprios materiais de
divulgação;
Módulo 3 — Converter Clientes: tudo o que você precisa
saber sobre investimentos na Fiduc, as estratégias dos
Superfundos e as ferramentas e materiais de apoio
comercial. Além disso, você também encontrará todos os
detalhes operacionais para fazer o cadastro dos Clientes,
incluindo casos especiais como pessoas jurídicas ou com
cotitularidade, movimentações de aportes e resgates e
os relatórios que os Clientes recebem. Por fim, uma aula
completa sobre previdência, na qual você conhecerá as
vantagens sucessórias e tributárias deste produto, além
de ficar por dentro dos detalhes do Superfundo Fiduc de
Previdência – o melhor do Brasil!
Módulo 4 — Acompanhar Clientes: aqui você vai conhecer
como a Fiduc pode ajudar seus Clientes a guardarem mais
dinheiro e, para isso, utilizamos uma ferramenta digital
exclusiva: o App Liberdade Financeira.

Seja independente. Conte com a gente.
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Além desta trilha cheia de conhecimento, você conta com
módulos adicionais que tornam seu dia a dia mais prático,
como o “Aquecimento Rápido”, a “Biblioteca de Arqui¬vos”
e uma seção na qual ficam depositados todos os webinários
feitos semanalmente para sua consulta, caso não possa
assisti-los ao vivo. Ah, ainda temos a área exclusiva para
Mentores e o MFO: uma área só para Planejadores que
tenham Clientes com patrimônio de inves¬timento da Fiduc
acima de R$ 5 milhões.

Aquecimento Rápido: Sabe quando você
tem aquela reunião com o Cliente e quer
fazer o “aquecimento” para estar com tudo
na ponta da língua? Esse é o lugar certo!
Com dicas e informações rápidas, incluindo
as principais argumentações comerciais,
você estará pronto para converter mais um
Cliente. Visite sempre!

Biblioteca de Arquivos: Depois que você
já passou por toda a trilha, é aqui que
você encontra os principais materiais
comentados, sempre atualizados em suas
últimas versões. Precisou de um arquivo?
Pode procurar aqui que você vai achar.
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Webinários: : A Fiduc tem uma tradição
de gerar muito conteúdo disseminado por
meio de nossos webinários e, nesta seção,
você encontra as gravações dos principais,
divididos por temas. Uma verdadeira pósgraduação no assunto!

Mentores: Este módulo restrito trata dos
assuntos que são de interesse apenas para
os Mentores, como os assuntos ligados à
recrutamento e gestão de pessoas;

MFO: Este módulo restrito trata de serviços
diferenciados oferecidos para Clientes
maiores, acima de R$ 5 milhões em
investimentos na Fiduc. Caso tenha Clientes
potenciais deste segmento, procure seu
Mentor e ele lhe dará mais informações.
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3

Ser seu primeiro Cliente (Fazer o
seu cadastro, usar os Apps etc.)

Não existe argumentação comercial mais forte e verdadeira
do que acreditar naquele produto ou serviço que se está
oferecendo. E na Fiduc isso significa que seu primeiro Cliente
precisa ser você mesmo.
Faça agora mesmo seu cadastro como Cliente pelo App da
gestora e baixe o App Liberdade Financeira, não apenas para
entender os processos envolvidos, mas para saber como é
ser um Cliente Fiduc e ter todas as vantagens de uma gestão
profissional de seus investimentos.
Você baixa o App e faz tudo por lá. Para isso, você precisa ter:
• Documento de identificação;
• CPF válido e cidadania brasileira;
• Conta em banco no Brasil;
• Comprovante de residência (no seu nome,
cônjuge ou pais).
É por meio do App que o cadastro é feito e os
investimentos são acompanhados, com saldos e extratos,
além das movimentações com pedidos de resgate e ordens
de aplicação.
Uma vez feitos os cadastros, navegue e conheça os Aplicativos
para poder também auxiliar seus Clientes quando necessário.
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4

Investir recursos próprios

Agora faça seus investimentos conforme a sugestão de
carteira fornecida pela ferramenta digital “Sugestão de
Carteiras” e se torne um Cliente Fiduc de fato!
Os Planejadores que possuem recursos na Fiduc têm um
desempenho comercial muito superior aos que ainda não
têm. Nossas estatísticas demonstram que a carteira dos
Planejadores com recursos próprios investidos é 40%
superior aos que não têm.
Ah, e não esqueça de portabilizar suas previdências, caso
as tenha, para o melhor plano do Brasil, com o Superfundo
Fiduc de Previdência.
Assim você já se familiariza também com o sistema EBIX,
da Icatu, que é o sistema pelo qual você faz novos planos de
previdência para seus Clientes. E também operacionaliza as
portabilidades das previdências que eles já tenham.
https://www.vidaprevidenciadigital.com.br/exchange2/
fiduc/login

Seja independente. Conte com a gente.
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5

Definir objetivos na
Mentoria inicial

Converse com o seu Mentor sobre onde você quer chegar
e quando pretende chegar lá. Defina valores desejados
de remuneração a partir daí crie um plano de ação com
quantidades de Clientes necessárias a cada mês ou semana,
de onde eles virão, quantas reuniões serão necessárias, entre
outras métricas.
Ah, e coloque esse plano em ação o mais rapidamente
possível – ele só se tornará real se você fizer acontecer.

6

Fazer reuniões acompanhados
pelo Mentor com familiares,
amigos, Clientes etc.

Como em qualquer novo negócio, seus primeiros Clientes
devem ser as pessoas mais próximas, que naturalmente
possuem maior confiança em você.
Assim, fale sobre seu novo negócio com sua família e seus
amigos e mostre a incrível oportunidade que você pode
fornecer a eles a partir de agora.
Além disso, caso seu discurso ainda não esteja tão ajustado,
essas são as pessoas que te permitem melhorá-lo sem
arriscar seus vínculos comerciais.
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Com a conquista dos primeiros Clientes, tudo fica mais
fácil: a confiança aumenta e os negócios se desenvolvem
naturalmente.

Pense em:

Quantas
pessoas você
conhece?

Quantas
pessoas você
pode alcançar?

Quantas pessoas
você realmente
pode atingir?

Para quem
você vai contar
sobre a Fiduc?

Parentes

Colegas

Seja independente. Conte com a gente.
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Uma das melhores formas de impactá-los com seu novo negócio
é por meio do Check up de Saúde Financeira Fiduc®, que
é rápido, muito escalável, as pessoas gostam da ferramenta e
traz muito retorno.
A partir daí, o círculo de possibilidades se expande e você
deve buscar outros Clientes, muito provavelmente os que
já tenha em outras atividades profissionais que atue. Não
hesite e marque as reuniões o quanto antes.
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Estratégias para marcar reuniões:

Seja independente. Conte com a gente.
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Planejadores que começam rápido crescem de forma mais
acelerada e ganham mais dinheiro desde cedo.
Você precisa se preparar para abordá-los, e um dos
passos fundamentais é deixar suas redes sociais prontas,
informando seu novo negócio.

Assim:
Atualize agora mesmo, informando
que você trabalha com a Fiduc.
Coloque o cargo de Planejador
Financeiro.
Mude sua descrição para
Planejador Financeiro.

Use o banner Fiduc.

Use a tag #souFiduc.

Para isso, veja o manual de Redes Sociais que preparamos
para você. Acesse pelo link.
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Além disso, conecte-se!

@Fiduc.Insta

fiduc-brasil
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7

Ter 10 Clientes ativos

Embora você já tenha assinado o contrato de parceria e seja,
de direito, um parceiro, nós consideramos um Planejador
Fiduc de fato apenas quando ele tem Clientes com recursos
investidos. Ao alcançar a marca de 10 Clientes ativos você
tomará gosto pelo negócio e seus números tenderão a
crescer mais rapidamente. A partir daí, você será percebido
com um Planejador atuante e desenvolverá todo o seu
potencial de negócios conosco.

8

Alcançar o Clube do Milhão

Aqui é onde os maiores Planejadores Financeiros da nossa
Comunidade se encontram e onde o jogo realmente começa.
Só para você ter uma ideia, os Planejadores que fazem parte
do Clube do Milhão têm em média uma carteira 1.700% maior
do que os Planejadores que não fazem parte do Clube. Você
não leu errado: são 17 vezes mais! Se você quer mesmo atingir
sua independência, já sabe onde precisa estar e o lugar é
aqui!
Para isso, basta que você tenha uma carteira com mais de
R$ 1 milhão, não importando se os recursos são seus ou de
seus Clientes e nem de quantos clientes estamos falando. O
importante é atingir esse patamar.
Seja independente. Conte com a gente.
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Ao entrar nesse Clube exclusivo, você será reconhecido e
receberá a camisa preta da Fiduc, uma espécie de símbolo
que destaca uma parte de nossos Planejadores dentro da
Comunidade como uma elite. Ao aumentar sua carteira
ainda mais, você será reconhecido com outras camisas e
conhecerá grupos ainda mais restritos.
Além disso, você participará de discussões e webinários
exclusivos para os membros do Clube, que potencializam
ainda mais o crescimento de seu negócio.
Para atingir seus oito passos rumo à independência,
é fundamental desenvolver alguns atributos e
comportamentos que geram ações-chave para seu sucesso
chegar mais rápido.
Este material é fruto do desenvolvimento conjunto entre a
Fiduc e seu consultor estratégico, Sr. Alan Simmons, que foi
o diretor da Academia da Saint James´s Place por 25 anos,
auxiliando milhares de
parceiros a atingirem o
mais alto nível de sucesso
em suas carreiras.
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Atributos de um Planejador

DE SUCESSO
O Planejador de sucesso é alguém que:

Entende e compartilha nossa visão sobre o tipo de negócio
que estamos criando;
Está com fome para alcançar o sucesso nos negócios - tem
meta de construir algo de que possa se orgulhar;
Quer criar estabilidade financeira e, em seguida, afluência
para si e sua família;
É muito ativo – se encontra com muitos clientes potenciais;
Se responsabiliza. Faz as coisas acontecerem em vez de
esperar que alguém faça isso por ele;
Tem processos para todos os aspectos de seu negócio;
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Entende que o seu papel abrange muitos estágios identifica oportunidades, busca aproveita-las, constrói
relacionamentos, coleta informações, projeta possíveis
soluções, fecha negócios, administra / mantem registros,
acompanha, etc. Valoriza cada estágio e a necessidade de
ser bom em tudo isso;
Entende as implicações de fazer parte de uma start-up uma oportunidade excitante! Fazer negócios rapidamente
para se estabelecer é vital, mas algumas coisas não serão
perfeitas (podem nem existir) no começo;
Em resumo, compartilhar a visão da FIDUC, com fome
de sucesso, desejo de melhorar sempre e forte ética de
trabalho.
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FERRAMENTAS
Para te auxiliar na prospecção, conversão e
acompanhamento de seus Clientes, a Fiduc desenvolveu
uma série de ferramentas que te permitem ter um negócio
escalável. Vamos conhecê-las:

Dashboard
Ele é o “cockpit” do seu negócio. Lá você vai encontrar:
Seus objetivos e como está sua caminhada para atingi-los;

Seja independente. Conte com a gente.
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Valor e composição da carteira de seus Clientes
consolidada e separada por Superfundo, o que te dá
direções para mais oportunidades de negócios;

Quantos Clientes aplicaram, quantos resgataram e quantos
não movimentaram, além do status dos cadastros;
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Movimentações de seus Clientes via App em tempo real;

Evolução da carteira dos Clientes, com diversas opções
de filtros;

E muito mais!
Consulte essas informações diariamente e você terá insights
sobre a situação de cada Cliente e as oportunidades daí
advindas, fomentando mais negócios.
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Check up de Saúde Financeira Fiduc®

Esta ferramenta é especializada para a geração de leads e
extremamente escalável. Use sem moderação por meio de
seu link exclusivo enviado para o seu e-mail.
Utilizamos uma consolidada metodologia americana
criada pelo Financial Health Network, de Chicago (EUA) e a
adaptamos ao mercado brasileiro.
De forma rápida, uma pessoa pode responder algumas
perguntas em seu celular, tablet ou computador e receber
na hora uma nota sobre sua saúde financeira — o Índice
Fiduc de Saúde Financeira®, que é uma “nota” de zero a 100,
que avalia quatro aspectos:
Gestão
financeira:

Gestão
de ativos:

Planejamento
de objetivos:

Gestão
de risco:

Itens como
orçamento e
pagamento
de contas

Itens como
investimentos

Itens como
saber quanto
guardar para a
aposentadoria

Itens como
os seguros
patrimoniais

Para conhecer mais sobre essa ferramenta, visite a Academia.
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Site seja.fiduc

Esse site (seja.fiduc.com.br) é a forma mais simples e fácil de
apresentar a Fiduc para seus próspects. Basta seguir o fluxo
do site e mostrar todas as vantagens que um Cliente Fiduc
tem. Para mais informações sobre como utilizar o site, basta
acessar a Academia.
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Ferramenta de conversão

Esta é uma
ferramenta que
realmente “faz o
trabalho”.

Atualmente, ela oferece o Diagnóstico Financeiro Fiduc®,
que fornece direcionamentos ao próspect e informações ao
Planejador. Você conversa com seu próspect em um papo
de dez a quinze minutos e coleta informações importantes
sobre sua vida financeira. Ao final, o sistema gera um
relatório com:
• Oito indicadores diferentes;
• Resultado Geral;
• Sugestões para melhoria;
• Gráfico de crescimento do patrimônio.
As principais características da ferramenta são:
• Acesso web: navegador desktop/responsivo
para dispositivos móveis;
• Acesso por login e senha;
• Dados guardados para uso posterior;
• Gera PDF para download e envio.
Para conhecer todos os detalhes, acesse a Academia.
Procure pela aula do dia 9 de junho de 2021.
Seja independente. Conte com a gente.
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Análise fiscal

Uma das ferramentas mais utilizadas e elogiadas por
nossa Comunidade, esta ferramenta faz uma simulação da
declaração do imposto de renda do próspect/Cliente e indica
oportunidades para economia, mostrando a melhor escolha
entre o modelo completo e o simplificado, destacando
sempre que possível o PGBL como veículo de redução
tributária.
Para conhecer todas as funcionalidades, acesse a Academia.
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Sugestão de Carteiras
Agora que a indicação para a previdência foi feita pela
ferramenta de Análise fiscal, é por meio da ferramenta
“Sugestão de Carteiras” que você mostra ao Cliente a
sugestão de alocação que a Fiduc fornece, com base no
perfil do investidor e na idade, para fazer a diversificação nos
quatro Superfundos Fiduc.

Ela mostra a expectativa de retorno, os custos envolvidos,
os rebates estimados e muito mais, incluindo o
desempenho da carteira sugerida nos últimos 12 meses,
comparando-o com diversos benchmarks. Ela á atualizada
mensalmente, então tenha sempre a última versão, que
você pode baixar na Academia.
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Backtest de Carteira 5 anos

Esta ferramenta responde uma das perguntas mais comuns
dos próspects: qual o desempenho da carteira recomendada
para mim?
Ela mostra o desempenho dos últimos cinco anos ou mais
da carteira atual de todos os Superfundos da Fiduc, na
proporção que você solicitar, e é atualizada todos os meses.
Você não deve confundi-la com os resultados históricos dos
Superfundos, uma vez que a carteira muda dinamicamente.
Essa ferramenta mostra a carteira atual em uma simulação
dos últimos cinco anos.
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App Liberdade Financeira

Por meio deste App, os Clientes podem colocar seus
objetivos de vida, em especial sua liberdade financeira, e
o algoritmo calcula quanto dinheiro ele deveria guardar
mensalmente para atingi-los, com base em seu patrimônio
atual e expectativa de retorno de seus investimentos.
E tem mais! Além de informar quanto a pessoa deveria
guardar por mês, o App indica centenas de sugestões
para ajudar cada Cliente a alcançar a economia mensal de
que precisa, em um programa de oito etapas que auxilia a
aumentar o poder de poupança sem necessariamente abrir
mão do estilo de vida.
Experimente e indique aos Clientes.
Para conhecer mais, acesse a Academia.
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AGENDA
Todo este conhecimento, que se traduz em ferramentas e
práticas comerciais que a Fiduc e nossa Comunidade geram
incessantemente, são difundidos por meio de uma intensa
comunicação, para a qual você deve se atentar. Veja a agenda
Fiduc e participe do máximo de interações que puder.

Agenda semanal:
• Segundas-feiras, às 12h: webinário Simulação Comercial, ao
vivo, pelo zoom (senha: Fiduc);
• Segundas-feiras: Fiduc News, nosso informe semanal com
o resumo do “mundo Fiduc”, enviado por e-mail;
• Terças-feiras: Vídeo de Terça, curtos e direto ao ponto,
disponibilizado nos grupos de WhatsApp;
• Quartas-feiras às 12h: Aula de Planejamento Financeiro,
pelo zoom (senha: Fiduc);
• Quintas-feiras, às 12h: webinário exclusivo para os
membros do Clube do Milhão;
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• Sextas-feiras, às 11h: webinário exclusivo para Mentores;
• Sextas-feiras, às 12h: Fiduc na Sala, que trata das
questões operacionais e de tecnologia, pelo
zoom (senha: Fiduc).

Agenda mensal:
• Última quarta-feira do mês, às 09h: Papo com o CEO, um
papo ao vivo direto com Pedro Guimarães. Link e senha
disponibilizados nos grupos de WhtasApp anteriormente
ao evento;
• Primeira terça-feira do mês, às 19h: webinário para
Clientes e Convidados. Link do YouTube disponibilizado nos
grupos de WhatsApp anteriormente ao evento.
• Segunda quarta-feira do mês, às 19h: webinário de
onboarding. Link para acesso: https://zoom.us/j/92888687285
Senha: Novatos
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CONTATOS
Quando precisar entrar em contato conosco, não hesite.
Mas usar os canais corretos agiliza a comunicação e reduz o
tempo de resposta. Conheça os principais canais:

Para todos os assuntos, temos um canal de:
• FID: 11 91021-0123.

Para assuntos relacionados à gestora, como cadastro ou
investimentos, use preferencialmente o WhatsApp, já que o
retorno é mais rápido.
Para assuntos importantes, mas não tão urgentes, os canais
por e-mail são mais indicados e temos um para cada assunto:
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• Cadastro dos clientes: cadastro@fiduc.com.br
• Investimentos (RF, Ações, MM e Internacional):
investimentos@fiduc.com.br
• Previdência: previdencia@fiduc.com.br
• Jurídico: juridico@fiduc.com.br
• Ouvidoria/Compliance: compliance@fiduc.com.br
• Problemas técnicos no aplicativo e nas ferramentas:
ti@fiduc.com.br
• Dúvidas sobre acessos às ferramentas digitais, assuntos
comerciais, recorrência, bônus, recrutamento e
solicitação do link personalizado do Programa
Member Get Member e demais assuntos gerais:
relacionamento@fiduc.com.br
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LINKS ÚTEIS:
Academia: https://academia.fiduc.com.br/?page_id=324
Painel: https://painel2.fiduc.com.br/login
Site de apresentação: https://seja.fiduc.com.br/
Ferramenta de conversão:
https://ferramentas.fiduc.com.br/login
Ebix: https://www.vidaprevidenciadigital.com.br/exchange2/fiduc/login

fiduc-brasil

@Fiduc.Insta

Fiduc

Seja independente
Conte com a gente
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