
Há mais de 40 anos, em 1967, foram iniciadas as atividades da 

Corretora Fator, que no processo do seu desenvolvimento 

originou o Banco Fator.

Ao longo do tempo, agregou a seu campo de atuação uma série 

de outras atividades, sempre em linha com a evolução dos 

mercados, o aumento da competitividade e a crescente 

demanda dos clientes por novos produtos.

Mesmo estando legalmente estruturado para oferecer produtos 

bancários tradicionais e tendo uma base de receita estável, o 

Fator se destaca  entre os bancos de investimentos nacionais 

privados e atua principalmente em três áreas de negócio: 

Administração de Recursos, Corretora de Valores e Corporate 

Finance / Mercado de Capitais. 

A Fator Corretora, é uma das maiores corretoras do Brasil. Sua 

área de análise e pesquisa de mercado produz análises e 

publicações reconhecidas como diferenciadas tanto por 

investidores nacionais como internacionais, cobrindo mais de 

100 empresas listadas em bolsa, nos mais diversos ramos 

industriais.

A Fator Administradora de Recursos é uma das 10 maiores 

administradoras de fundos de renda variável no país, com mais 

de R$ 5 bilhões sob administração. Os fundos de ações da FAR 

estão consistentemente entre os de melhor rentabilidade no 

mercado nacional. A FAR é também uma pioneira em governan-

ça corporativa no Brasil, através da família de fundos Sinergia.

A área de banco de investimento do Banco Fator é especializada 

em fusões e aquisições, serviços de assessoria financeira, 

project finance e operações nos mercados de capital.  O Banco 

Fator participou da grande maioria das operações de privatiza-

ção realizadas no país e atua fortemente em operações de 

reestruturação corporativa.

O Banco Fator conta hoje com mais de 450 colaboradores, e 

possui escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro.

Além de suas atividades no setor financeiro, o Banco Fator e 

seus acionistas têm sido destacados patrocinadores de 

atividades artísticas e do cinema nacional, tendo participado 

como investidores ou patrocinadores em diversas iniciativas 

artísticas, tais como:

Administração e Gestão

Agente de Custódia e Tesouraria

Auditoria

Nosso presente é o seu futuro.
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Co-produção do filme “Carandiru” de Hector Babenco, em 

2003, recorde nacional de público com 4,5 milhões de 

expectadores;

Peça teatral “Intimidade Indecente”, texto de Leilah 

Assumpção, direção Regia Galdino, com Irene Ravache e 

Marcos Caruso, em 2001. De janeiro a dezembro de 2005, com 

Vera Holtz e Marcos Caruso e de Agosto de 2006 a maio de 

2007, com Lucinha Lins e Otávio Augusto tendo realizado cinco 

temporadas em São Paulo, três temporadas no Rio de Janeiro, 

duas temporadas em Portugal e quatro apresentações no 

Festival Internacional de Teatro El Galpón, Uruguai. 

Excursionou por diversas cidades entre elas: Santos, 

Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Porto Alegre; Belo 

Horizonte, Recife, Salvador, Londrina, Uberaba, Sorocaba, 

Niterói, Piracicaba, Macaé, São José dos Campos, Mongaguá, 

Caraguatatuba, Osasco, Campo Grande, Cuiabá, Paulínia, 

Goiânia,São Caetano, Ipatinga, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, 

Vitória (ES), atingindo 365.807 espectadores em 919 sessões.

Livro de arte "Viagem ao Brasil nas Aquarelas de Thomas Ender 

- RJ e SP", em 2003;

Documentário “Faixa de Areia” de Flavia Lins e Silva,               

em 2004;

CD “Sambalanço” de Carlos Lyra, em 2006;

DVD “Tocar na Banda” de Vânia Bastos, em 2006;

CD “Kandagawa” de Kay Lyra, em 2006;

CD, DVD e livro “Violões do Brasil” de Myriam Taubkin e Sérgio 

Roizenblit, em 2006;

Livro de arte "O Brasil a Vela", de Mário Buckup, em 2006;

Projeto Guri, composto por atividades artístico-culturais com 

crianças e adolescentes de áreas culturalmente carentes, por 

meio do ensino coletivo da música, em 2007;

Livro de Arte “Anita Malfatti” de Luzia Portinari  Greggio, em 

2007;

Show, CD e DVD "Encontro entre Amigos ao vivo", 

gravado ao vivo na Sala São Paulo, com participação de Carlos 

Lyra, Marcos Valle, Dino Galvão Bueno, Eduardo Gudin, 

Ricardo Barros, Luiz Roberto de Oliveira, Théo de Barros, Vânia 

Bastos, Adriana Godoy, Cris Aflalo, Patrícia Alvi, Roberto Sion, 

João Linhares, Renato Braz e Orquestra Jovem Tom Jobim, em 

2007;

Patrocínio do 3º. Festival Internacional de Fotografia  “Paraty 

em Foco”, em 2007.
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(III) Empresas Titulares de Projetos Aprovados pela 

b) construção, implantação, reforma, recuperação e 
atualização tecnológica das salas de exibição de 
propriedade de empresas exibidoras brasilieras;

a) produção de obras audiovisuais brasileiras
independentes realizadas por empresas produtoras
brasileiras;

As decisões de investimento do Fator FUNCINE são realizadas 
através de um Comitê de Investimentos, que deverá deliberar 
sobre os projetos e propostas de alocação de recursos, 
visando atingir os objetivos do Fundo, observando as diretrizes 
constantes de seu prospecto e respeitando faixas de alocação 
de ativos de acordo com o disposto na ICVM 398:

- Máximo de 50% dos recursos aplicados em Projetos 
Aprovados pela ANCINE de: (a) produção de obras 
audiovisuais brasileiras independentes realizadas por 
empresas produtoras brasileiras; (b) comercialização e 
distribuição de obras cinematográficas brasileiras de 
produção independentes, realizados por empresas brasileiras;

- Máximo de 75% dos recursos aplicados em Projetos 
Aprovados pela ANCINE de: (a) construção, implantação, 
reforma, recuperação e atualização tecnológica das salas de 
empresas brasileiras visando à ampliação da produção, 
comercialização, distribuição e exibição de obras audiovisuais 
brasileiras de Produção Independente, bem como para 
prestação de serviços de infra-estrutura cinematográficos e 
audiovisuais; (c) infra-estrutura, realizados por empresas 
brasileiras.

c) aquisição de ações de empresas brasileiras visando 
à ampliação de produção, comercialização, 
distribuição e exibição de obras audiovisuais 
brasileiras de produção independentemente, bem 
como para prestação de serviços de infra-estrutura 
cinematográficos e audiovisuais;

d) comercialização e distribuição de obras 
c inematográf icas  bras i le i ras  de  produção 
independente realizados por empresas brasileiras; e

e) infra-estrutura, realizados por empresas brasileiras.

ANCINE: empresas brasileiras, observadas as disposições 
do art.11 da IANCINE 80, responsáveis pela produção e/ou 
execução de Projetos Aprovados pela ANCINE, bem com 
pela prestação de contas relativa à utilização dos recursos 
oriundos do FUNCINE.

O Fator FUNCINE tem por objetivo a obtenção de taxas de 
retorno diferenciadas, mediante a implementação de uma 
Política de Investimento que deverá visar o fomento da 
indústria cinematográfica com o intuito de propiciar a oferta 
diversificada de bens, produtos e serviços públicos com 
interesses e características diversas, de forma a atender a 
múltiplas demandas de consumo e/ou atingir quaisquer dos 
outros objetos previstos no artigo 3º da Instrução Normativa 
ANCINE nº.80, de 20 de outubro de 2008 (’’IANCINE 80'’), 
investindo em:


