
Convênios FATTO 

A Fatto Capital é um escritório credenciado à XP Investimentos atuando nas Regiões Norte e
Nordeste com sede em 5 capitais (Maceió/AL; João Pessoa/PB; Fortaleza/CE; Teresina/PI e
Belém/PA). 

Os sócios da Fatto Capital tem longa experiência no mercado financeiro atuando como Private
Bankers (entre 10 e 25 anos) além de certificações internacionais, estando aptos a prover a
melhor assessoria de Investimentos.

Recentemente,  a  Fatto  Capital  foi  duplamente  premiada,  sendo
eleito o Melhor Escritório da XP Investimentos na Região Nordeste e
incluído no Grupo dos 20 melhores Escritórios do Brasil  (operações
com menos de 2 anos).

Objetivando oferecer aos clientes da XXXXX a melhor Assessoria de
Investimentos,  e  ainda,  um  pacote  completo  de  benefícios,
estruturamos os Convênios FATTO.

Por intermédio desse acordo de cooperação (Convênio), nós da Fatto Capital e Fatto Corretora
colocaremos à disposição de seus clientes um completo portfólio de  Serviços, Benefícios e
Diferenciais.

Assessoria Especializada

Atendimento Padrão Fatto
Conte  com  a  expertise  de  assessores  de  investimentos  qualificados  e
certificados  para  transformar  o  seu  futuro  e  revolucionar  o  seu  jeito  de
investir. 

Diagnóstico Patrimonial e Sucessório 
Para todos beneficiários desse Convênio que sejam clientes da Fatto Capital
será  realizada  uma  análise  buscando  identificar  necessidades  de
aprimoramentos e gestão de riscos.  Para patrimônios mais complexos, o
diagnóstico completo será realizado por um dos nossos parceiros que atuam
em  gestão  estratégica  patrimonial  (maior  especialista  do  Brasil  nesse
segmento).



Atendimento Exclusivo na Mesa de Operações
Cliente Fatto que gosta de renda variável e derivativos é atendimento de forma exclusiva pelo
nosso Head da Mesa de Operações, proporcionando o acesso às melhores estratégias da XP
Investimentos e Eleven Financial

Seguros de Vida Diferenciados 
Através da parceria que a Fatto Corretora mantém com seguradoras de renome internacional
serão  disponibilizados  os  seguros  de  vida  mais  modernos  do  mercado.  Poderá  ser
disponibilizada uma página virtual personalizada para cotações e contratações dos seguros de
vida de forma simples pelos beneficiários. 

Completa assessoria em Seguros e Serviços
A Fatto Corretora, em conjunto com Corretoras e Seguradoras Parcerias, está apta a atender
todas as demandas de seguros, consórcios e demais serviços correlatos.

Educação Financeira

E-books Gratuitos
Curadoria com os melhores e-books gratuitos do mercado, em parceria com XP Investimentos
e Eleven Financial.

Desconto nos Cursos da XPEED School XP Investimentos 
Descubra uma nova experiência de aprendizagem para você chegar ainda
mais  rápido  nos seus objetivos  financeiros  e  o  melhor  com Descontos
Especiais de 30%

Workshop de Renda Variável e Derivativos 
Conteúdos exclusivos para todos beneficiários desse Convênio que sejam clientes da Fatto
Capital, ministrados pelo Head da Mesa de Operações através de aulas online.



Informação de Qualidade

Informação direto da fonte 
Acesso exclusivo aos canais da Fatto Capital  News no Telegram e Fatto
Podcast com muita informação de qualidade sobre o mercado financeiro no
Brasil e no mundo, direto das principais fontes.

Lista Exclusiva Eleven no Whatsapp
Os beneficiários dessa Convênio que sejam clientes da Fatto Capital
farão parte de um grupo exclusivo com as análises dos especialistas
da Eleven Financial, mais conceituada casa de análises do Brasil
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