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Inteligência financeira
que muda vidas e 

move pessoas.

PROPÓSITO



Porque construímos um ecossistema de negócios que se 
relacionam, e que promovem aos nossos clientes investidores 
alavancagem patrimonial, blindagem patrimonial ou renda 
passiva, cenários que estão relacionados ao seu atual e 
futuro momento de vida.

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Porque a experiência de mais de 17 anos no segmento 
imobiliário, associada a parcerias no segmento de energia, 
corretora de valores, administradoras de consórcios e 
seguradoras, tem promovido crescimento patrimonial e renda 
passiva para nossos clientes, com a segurança e o retorno 
que precisam após anos de trabalho e planos de futuro.

MUDA VIDAS

Porque nossos clientes atingem suas metas, realizam sonhos, 
e recomendam nossos serviços e produtos ciclicamente. Cria-
se, desta forma, um espírito de comunidade bem sucedida.
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•  Compromisso  com nossa comunidade de negócios através da transparência e solidez patrimonial.
•  Cumplicidade  com os projetos de vida de nossos clientes.
•  Respeito  aos clientes, colaboradores e parceiros, sem viés religioso, político ou de gênero.
•  Disciplina  para atuar nos investimentos com prazos e qualidade planejados.
•  Performance  acima do mercado e compartilhamento dos resultados com nossos clientes.
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24 ESCRITÓRIOS
EM OUT/22

7777 ESCRITÓRIOS
ATÉ DEZ/24



AM
BI

Ç
Õ

ES

40x 
Foi o crescimento da empresa 

durante a pandemia

153% 
de crescimento em 2022
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É a meta de negócios 

para 2024



GOVERNANÇA

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

CEO

G4

HEADS DE
TECNOLOGIA

HEAD DE
PRODUTOS

HEAD DE
MARKETING

HEADS DE 
ENERGY E
SEGUROS

HEAD DE 
ÓRAMA

HEAD DE
VENDAS

HEAD 
FINANCEIRO

COLABS. E 
PARCEIROS

CONSELHO CONSULTIVO +
ASSESSORIA JURÍDICA +

CONSELHO FISCAL & TRIBUTÁRIO + 
CONSULTORES EXTERNOS +

HEAD DE 
OPERAÇÃO E 
COMPLIANCE

ESCRITÓRIOS
SELECT



C
IF

RA
S 

D
E 

N
EG

Ó
C

IO

1.5BI 157 1000

15% 40 60

VGV GERIDO MILHÕES EM FAZENDAS 
DE ENERGIA SOLAR

PRODUTOS DE INVESTIMENTOS

* A PARTIR DE 15% a.a. 
DE RETORNO BRUTO

SEGURADORAS PARCEIRAS
REGULAMENTADAS

PARCEIROS DE NEGÓCIOS 
ENVOLVIDOS



HISTÓRIA PELA LINHA DO TEMPO

A EVOLUÇÃO DA

2005

2010

2015

2019

2020

2021

2022

2022

2022
• Nasce a Select 

Investimentos 
Imobiliários em 
Curitiba-PR, para 
intermediação 
de negócios no 
mercado de Real 
Estate. Objetivo: 
construir imóveis 
para renda passiva.

• Locação de imóveis 
para público 
premium.

• Select ingressa 
na incorporação 
e construção de 
empreendimentos 
em Curitiba voltados 
para renda passiva.

• Novo foco de 
trabalho: expansão 
urbana e loteamento 
de grandes áreas.

• A Select Brasil 
FIM [Fundo de 
Investimento 
Multimercado] 
marca nossa 
estreia no Mercado 
Financeiro.

• Início da 
Select Nitro, 
agência  interna 
de marketing, 
marketing digital, 
e publicidade do 
grupo.

• Consolidamos 
parceria com 
a ÓRAMA, a 
plataforma brasileira 
premiada por dois 
anos seguidos. 
Juntas, Select e 
Órama, somam mais 
de 1.000 tipos de 
investimento, entre 
fundos e títulos de 
renda fixa.

• Surge a Select 
Energy, que nos 
permite inovar 
no setor de 
investimentos 
em energia solar. 
Um mercado em 
expansão, de alta 
demanda e de grande 
valor ambiental e 
econômico para o 
Brasil.

• Lançamento 
de plataforma 
tecnológica própria 
para que os 
investimentos em 
Real Estate sejam 
feitos por meio da 
CCB (Cédula de 
Crédito Bancário).

• Em Maio foi 
realizado o Select 
Summit, que contou 
com mais de 200 
participantes entre 
equipes internas, 
externas, e parceiros 
de negócios.
Inauguração de 
praça em parceria 
com a Select em 
Blumenau-SC

• Ampliação de 
segmentos: para 
imóveis comerciais 
e negociação de 
imóveis de grandes 
franquias do setor 
de saúde, varejo e 
fast food.

• Participação direta 
em empresas 
emergentes, 
startups, e de 
inovação por meio 
do Select America FI 
Participações.

• Nasce a Conta 
Select, para 
atendimento 
exclusivo das 
demandas do 
investidor Select. 
Uma experiência 
digital completa com 
funções de banco.

• Com a Select 
Seguros, nos 
especializamos em 
gestão de risco 
e planejamento 
familiar através de 
de seguradoras 
parceiras e inúmeras 
alternativas de 
cobertura para o 
nossos clientes.

• Julho é o marco 
de lançamento da 
Select Consórcios, 
para alavancagem 
patrimonial de 
nossos clientes.

• Select implanta 
novo ERP, por meio 
de parceria com a 
Óracle Netsuite. 

• A Select Real Estate 
se estabelece como 
especialista em 
criar oportunidades 
de investimento no 
setor imobiliário.

• Expansão pelo 
território brasileiro 
com início das 
operações em 
São Paulo, Santa 
Catarina e Bahia.

• Expansão física 
no prédio da sede 
Matriz em Curitiba.

• Ano também de 
expansão territorial: 
a Select agora está 
presente em 10 
Estados do país.



VERTICAL DE NEGÓCIOS: NOSSOS PRODUTOS
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É a segurança de investimento em segmento sólido, com uma empresa que possui 
mais de 17 anos de experiência no mercado imobiliário, realizando sonhos por 
meio da confiança de seus clientes. O Real Estate Select vai além da compra e 
venda de imóveis: está pautado na estruturação financeira de negócios, produtos 
e serviços imobiliários, com inteligência comercial e foco na solidez dos projetos. 
É o setor de todos os produtos e empreendimentos imobiliários. 

Investir em ativos reais no Real Estate Select traz a segurança que o investidor precisa. Primeiro porque 
diminui os riscos de volatilidade que o mercado financeiro comum apresenta. Segundo, porque gera 
ganhos com juros mensais de maneira concreta para aumentar seu patrimônio. Ter uma base forte, com 
os grandes alicerces do segmento imobiliário, faz da Select Real Estate a empresa referência no setor.

 AO INVESTIR

REAL
ESTATE?
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São investidores de todos os níveis - amadores, qualificados 
ou profissionais, com viés conservador ou moderado, que 
buscam segurança total em seus investimentos. 

Geralmente não têm tempo ou não sabem como comprar 
e vender imóveis para fazer disso uma fonte de renda. 
Este papel de assessoria e suporte sabemos desempenhar 
muito bem há mais de 17 anos, compartilhando o lucro de 
cada operação com nossos clientes.

PERFIL DE 
CLIENTES

COMO INVESTIR 
EM REAL ESTATEC

C
B Para investir em Real Estate a Select Investimentos disponibiliza 

o instrumento CCB - Cédula de Credito Bancário, um título 
extrajudicial de operação de crédito emitido em favor de 
uma instituição financeira, representando o compromisso de 
pagamento em dinheiro. 

A CCB foi criada pela lei federal nº 10.931 de 02/08/2004 
e pode ser assinada digitalmente, reduzindo a burocracia e 
agilizando o processo de emissão.

Consulte um agente Select para mais detalhes.
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SELECT

UM
LUGAR
FEITO 
PARA VOCÊ!

LOTEAMENTO

TUBARÃO/SC

QUADRAS POLIESPORTIVAS
TRILHAS ECOLÓGICAS

SALÃO DE FESTAS
PISCINAS TERMAIS

ESTRUTURA COMPLETA

NATUREZA
SAÚDE

CONFORTO
TRANQUILIDADE

QUALIDADE DE VIDA

ANEXO AO RIO DO POUSO TERMAS

&

RIO
DO POUSO

TUBARÃO-SC
DO POUSO

RIO DO
POUSO

01

02

03

04

05

06

07

08

1. Loteamento Califórnia (Indaial-SC)
2. Loteamento São Francisco do Sul (São Francisco do Sul-SC)
3. Residencial Cambriela (Palhoça-SC)
4. Loteamento Beira Mar Trade Park (Tijucas-SC)

5. Loteamento Quinta da Nascente (Tubarão-SC)
6. Loteamento Balneário Itapirubá (Imbituba-SC)
7. Loteamento Nova Painel e Resort Hotel (Painel-SC)
8. Loteamento Terra do Gelo (Bom jardim da Serra-SC)

selectinvestimentos.com/select-real-estate
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CONCEITO REAL ESTATE 
PEÇAS DE CAMPANHA









PRODUTOS 
FINANCEIROS
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O investidor Select recebe sugestões das principais classes de ativos, sempre 
de acordo com seus objetivos, para que possa investir, reinvestir e receber renda 
recorrente. Por meio de uma parceria exclusiva com a Órama Corretora, entrega-
mos aos nossos clientes acesso completo e diferenciado a produtos do mercado 
financeiro regulado e os conectamos à melhor experiência em estruturação de 
investimentos. Todo o portfólio Órama está à disposição para que nossos clientes 
invistam de forma segura e simplificada.
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OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS

RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL FUNDOS DE
INVESTIMENTO

TESOURO
DIRETO

PREVIDÊNCIA
PRIVADA CÂMBIO
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Melhor
corretora

Melhor
empresa de

investimento

Melhor
para começar 

a investir
Melhor

atendimento
Melhores

taxas
Melhor
app

Melhor para
fundos

Melhor para
renda fixa

Órama. A corretora mais premiada no prêmio Yubb.

São investidores de todos os níveis: amadores, qualificados ou profissio-
nais, de todos os vieses, sejam conservadores, moderados ou arrojados. 

A Órama é a corretora que recebeu vários destaques no 
mercado nacional. 



ENERGIA SOLAR



SE
LE

C
T 

EN
ER

G
Y A Select possui o maior projeto de usinas de mini geração distribuída do Estado do 

Paraná, o que nos faz referência na região. 

O projeto permitirá que empresas consumidoras de grande volume de energia 
possam locar lotes equipados com placas fotovoltaicas dentro dessa área, obtendo 
descontos de 11 a 25% do valor de sua conta de luz. Soma-se a isso, a vantagem 
de terem maior previsibilidade em suas despesas. 

De outro lado, teremos o investidor, com acesso ao setor de energia por meio de 
cotas, com ganhos prefixados a médio/longo prazos e rentabilidade atrativa. 

A Select Energy é, definitivamente, o sol como fonte de lucro, 
para um mundo totalmente dependente de energia.

Por meio da Select Energy, nosso cliente poderá investir e, ao mesmo tempo, 
contribuir com o desenvolvimento de energia renovável do país. 

Quer ter acesso ao produto? Consulte hoje mesmo seu agente Select e simule 
as possibilidades de prazos e juros. Confira também mais detalhes a respeito 
do nosso portfólio de usinas. 

 AO INVESTIR

SELECT
ENERGY?
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São investidores de consciência ambiental que 
buscam diversificar seus investimentos e participar 
desta nova fonte de energia que permite obter 
ganhos diferenciados. 

Ao aportar valores em sustentabilidade, nossos 
clientes têm a certeza de “dar sentido ao dinheiro”, 
por um mundo melhor. Para tanto, vale ressaltar que 
a Select possui todas as licenças de 22 fazendas de 
energia solar.

PERFIL DE 
CLIENTES

ENERGY

COMO INVESTIR 
EM ENERGYC

C
B Para investir em Energy a Select Investimentos dispõe 

do instrumento CCB - Cédula de Credito Bancário, um 
título extrajudicial de operação de crédito emitido em 
favor de uma instituição financeira, representando o 
compromisso de pagamento em dinheiro. 

A CCB foi criada pela lei federal  nº 10.931 de  02/08/2004 
e pode ser assinada digitalmente, reduzindo a burocracia 
e agilizando o processo de emissão.
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PROJETO EM 
ANDAMENTO

Localização: Palmeira - PR
Área de 70.000 m² na BR 277 Município de Palmeira/PR. O em-
preendimento deve gerar cerca de 160 empregos diretos e indi-
retos. A usina terá potencia instalada de 5MWp. Os Projetos são 
desenvolvidos por engenheiros de vários países (inclusive Ale-
manha - Líder mundial em energia fotovoltaica), com currículos 
de mais de 2 GWP de usinas instaladas na Europa e Américas.

selectinvestimentos.com/energy



BLINDAGEM 
PATRIMONIAL



Somos uma plataforma de Seguros comprometida com os nossos clientes, 
que oferece os melhores produtos do mercado. Atuamos de forma INDEPEN-
DENTE junto das mais de 40 Seguradoras Nacionais e Internacionais o qual a 
Select Seguros possui parceria. Temos como principais produtos a oferecer: 
Seguro Auto, Seguro Residencial, Seguro de Vida, Seguro Responsabilidade 
Civil, Seguro Empresarial, Seguro Fiança e Seguro Garantia além do Seguro 
Viagem e Seguro Saúde PJ e PF.

Oferecemos aos seus clientes uma consultoria persona-
lizada em seguros, utilizando práticas e soluções inova-
doras que atendam suas necessidades e também das 
pessoas que mais ama, solucionando problemas e mini-
mizando riscos através de um atendimento diferenciado 
trazendo assim segurança, dignidade e prosperidades.

AO INVESTIR

A SELECT
SEGUROS? S
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Um planejamento financeiro bem estruturado deverá contar com ativos de acumu-
lação e com ativos de proteção financeira. Um plano de Seguro irá proporcionar 
o melhor gerenciamento de risco garantindo a liquidez necessária para que os 
recursos acumulados não tenham que ser imediatamente utilizados. Para solicitar 
um estudo personalizado junto a Select Seguros, inicia-se por meio do preenchi-
mento do nosso formulário de cotações. Logo após, o cliente é contatado para um 
atendimento personalizado, junto aos especialistas da equipe Select. 

FINANCEIRA
CONQUISTAS.
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VIDA AUTOMÓVEIS RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE
CIVIL

RISCOS
FINANCEIROS

SAÚDE 
PF E PJ

EMPRESARIAL

FAÇA UMA COTAÇÃO

VIAGEM
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SELECT SEGUROS

SEGURADORAS
PARCEIRAS
Todos os nossos parceiros são regulamentados pela SUSEP 
(Superintendência de Seguros Privados).



conta

CONTA DIGITAL



O DNA SELECT VOCÊ 
JÁ CONHECE, AGORA 
VENHA CONHECER A 
CONTA DIGITAL.

A Conta Select é núcleo de serviços finan-
ceiros da Select Investimentos S.A. Uma so-
lução tecnológica cuja finalidade é trazer a 
inteligência financeira Select para a “palma 
da mão” dos nossos clientes. Um produto 
feito sob medida, construído não só pelos 
melhores especialistas do mercado, mas 
junto com você.

ABRA SUA CONTA PF OU PJ

E mais: Cartão contactless, cartão virtual, cartão de crédito pré-pago e saque 
nas redes 24 horas. Aplicativo e internet banking, depósitos, transferências, 
pagamento de contas, boleto para depósito e um marketplace variado.

contaselect.com

https://contaselect.com/
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Compliance tem a origem da expressão em inglês “to comply with” e passou a ser 
um jargão empresarial. Compliance é a necessidade de cumprir com as exigências 
legais e jurídicas de um negócio, agregando valores de excelência e segurança 
operacional. A Select Investimentos está em conformidade com todas as leis e 
re-gulamentos definidos pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pela CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários). Vale ressaltar que somos uma Instituição de 
Pagamento,  uma Fintech (nomenclatura de start up do ramo financeiro que 
usamos para me-lhor nos definir). A Select Investimentos, desta forma, está 
preparada e em grande ritmo para crescer ainda mais no segmento.

O compliance da Select está em prática com:

Regulamentos e normativos Internos
Legislação Vigente
Aderência aos Órgãos Reguladores
Políticas Internas
Transparência
Governança
Requisitos 
Padrões

COMPLIANCE



Próximo
passo:



SÃO PAULO  |  PARANÁ  |  SANTA CATARINA | MINAS GERAIS | DISTRITO FEDERAL
BAHIA | SERGIPE | ALAGOAS | PERNAMBUCO | RIO GRANDE DO NORTE

@selectinvestimentos

www.selectinvestimentos.com

FONE/WHATSAPP MATRIZ:  (41) 99164-2539

CONTATE SEU ESCRITÓRIO
CLIQUE PARA ESCOLHER 
UM ESCRITÓRIO SELECT 
MAIS PERTO DE VOCÊ.

https://www.selectinvestimentos.com/escritorios/



