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O que são Fundos Espelhos?
Os fundos espelhos, como o próprio nome diz, visam espelhar uma estratégia 
de investimentos. Na prática, este fundo investe pelo menos 95% de seu 
patrimônio líquido em um outro fundo. Esta modalidade investe em fundos de 
gestores renomados, geralmente assets independentes, que são 
cuidadosamente selecionados.

O movimento de oferecer aos clientes diversos fundos de investimento, geridos 
por casas gestoras terceiras, é conhecido no mercado financeiro pelo nome de 
arquitetura aberta.
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ESCOLHEMOS OS MELHORES 
GESTORES E ESTRATÉGIAS PARA SEU CLIENTE

Nossa equipe de Fundos de Fundos é responsável por fazer uma análise criteriosa das casas 
gestoras e de seus fundos. A análise considera os seguintes pontos:

Como Funciona?

Relação Risco e retorno dos fundos

Histórico consistente de rentabilidade

Time responsável pela gestão

Processos de governança da casa e outros 

Após aprovação da casa e dos fundos, estamos aptos a seguir com uma estrutura de Fundo 
espelho e investirmos os recursos de nossos clientes.



Por que investir nos Fundos Espelhos?

Retenção: 

O cliente não precisa tirar seus 

recursos do Santander para ter 

acesso a fundos de outros gestores.

1 2 Gestão Profissional: 

Selecionamos os fundos e gestores mais 

renomados do mercado, diligentemente 

escolhidos pela nossa equipe de Gestores
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4 Diversificação: 

Cliente diversifica risco através de 

processos de investimento e visões de 

cenário econômico diferentes.

Consistência: 

Investimos nos gestores mais qualificados no 

mercado, que possuem consistência tanto em 

retornos como em suas trajetórias.
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Democratização: 

Estes fundos historicamente eram acessíveis 

apenas a investidores de grandes fortunas, e 

era necessário um valor inicial muito superior 

para acessá-los.



ESCOLHEMOS OS MELHORES 
GESTORES E ESTRATÉGIAS PARA SEU CLIENTE

O que já temos?

Fundo Aplicação inicial

Absolut Macro 2 10 mil

Garde GRDS 2 25 mil

Ibiuna Hedge 2 Fechado para aplicações

Ibiuna Long Short 2 5 mil

JGP Strategy 2 Fechado para aplicações

SPX Sentinel 2 50 mil

Truxt Macro 2 25 mil



TRUXT INVESTIMENTOS

A ASSET

Novo Fundo de Investimento 
Arquitetura Aberta

✓ Iniciou suas atividades em Junho de 2017

✓ Liderada por profissionais com histórico de mais de 18 anos de atuação conjunta na gestão
de recursos de terceiros

✓ Constituída de forma 100% independente

✓ Conta com departamento técnico dedicado a Multimercados e a Renda variável

✓ Gestora de estratégias Macro, Valor, Long Bias e Long Short

✓ Atualmente possui R$ 19.4 bilhões sob gestão

CEO da TRUXT Investimentos. Fundou a ARX Investimentos em 2001, tornando-se CEO a partir da venda da ARX para o BNY Mellon, 
em 2008. Participou do Global Operating Committee do BNY Mellon, em Nova York (2013-2017). Trabalhou por 17 anos no 
JPMorgan, nos escritórios de Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro, onde foi responsável pelo comando de diversas áreas, incluindo 
distribuição e desenvolvimento de produtos. É graduado em economia pela PUC-Rio (1983)

José Tovar



ACESSO Truxt Long Bias FIC FI

O FUNDO

✓ O FUNDO buscará combinar estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para sua carteira.

✓ A geração de alfa baseia-se em análise fundamentalista, utilizando-se modelos proprietários, e pode ser obtida tanto na
carteira long quanto na short (duplo alfa).

✓ O dimensionamento das posições é feito de forma dinâmica, intensa e sem qualquer correlação com o racional bottom up,
fazendo com que a calibragem da exposição líquida resulte em ganhos direcionais (beta).

✓ Apesar de o Fundo ter como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do
investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, é possível operar em outros mercados de forma
tática (tais como juros, câmbio, commodities, renda fixa), buscando geração de valor em outras estratégias.

Moedas

Inflação e Juros

Ações

Commodities
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Fundo CDI
IPCA + 

IMA-B yield

2017 16,66% 4,69% 4,07%

2018 15,97% 6,42% 8,73%

2019 17,66% 5,97% 7,28%

2020 44,62% 2,76% 6,90%

Novo Fundo de Investimento 
Arquitetura Aberta



Fundos Gestão Santander que investem no Truxt LB

CLIENTE %PL aproximado

SANTANDER DIVERSIFICACAO MULTIMERCADO 5%

SANTANDER AÇÕES LB FI 9%

SANTANDER PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX 2%



Ações Livre
Médio
12:00

R$ 500,00
R$ 100,00
R$ 500,00

D+1
D+30
D+32

Fechamento

2,00% no Fundo Investido
20% sobre o que exceder 100% do IPCA + 

yield do IMA-B no fundo investido
4127

√ SIM
36.233.888/0001-50

Banco Santander (Brasil) S.A.
Santander Brasil Gestão de Recursos

Tipo ANBIMA:
Grau de Risco:
Horário de movimentação:

Valores Mínimos:
Aplicação Inicial:
Mínimo de movimentação:
Saldo Mínimo de Permanência:

Conversão de Cotas:
Aplicação:
Resgate:
Crédito:
Tipo de Cota:

Taxa de Administração Máxima (a.a.):
Taxa de Performance:

Código TFC:
Saldo Global:
CNPJ do fundo:
Administrador:
Gestor:

Arquitetura aberta: 

ACESSO TRUXT LONG BIAS 2 AÇÕES FIC FI

Imposto de Renda
Incidência no Resgate - alíquota de 15% sobre os
rendimentos auferidos.

Publico 
Investidores Qualificados*

*Investidores qualificados são aqueles que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1 MM e atestem sua condição ou que atendam qualquer outro requisito disposto na Instrução CVM 539*
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Contratação e Incentivos

Contratação

Incentivos

C2, TFC e APP Santander

Captação Bruta Diversificada
Captação Líquida



com fortes raízes locais na
Europa e América Latina

Presença Global

1
2

3

4

Experiência Global 
49 anos atuando no mercado internacional.

Ativos sob Gestão
€177 bilhões de ativos sob gestão, com 
diversificação geográfica entre mercados
desenvolvidos e mercados emergentes.

Global para Internacional
Presente em 11 Países. Uma das maiores Assets 
Globais na América Latina.

Pessoas
Mais de 796 funcionários e 236 atuando diretamente
na área de investimentos.

AMÉRICA LATINA 

€ 83 BN

EUROPA 

€ 94 BN

Reino Unido (Matriz)
Espanha
Alemanha
Polônia
Portugal
Luxemburgo

Brasil
México 
Porto Rico 
Chile 
Argentina

Os números informados são de origem da Santander Asset Management UK, de 

30/09/2020 e reflete o AuM de todas as controladas, considerando os Fundos de Luxemburgo.

Fonte: ANBIMA – Ranking de Gestão, Novembro/2020; 

Uma das maiores assets 
globais na América Latina

A Santander Asset



(1) Fonte: ANBIMA – Ranking de Gestão, Novembro/2020; 

(2) Fonte: Santander Asset Management, Dezembro/2020; 

(3) Moody’s, Setembro/2020.

5a maior gestora de 
recursos, com patrimônio
gerido de R$ 293 bilhões1

3a maior gestora no Atacado
(Institucional & Corporate)1

Maior gestora
internacional1

Rating máximo da Moody’s: MQ13

Mais de 540 Fundos de 
Investimento, com mais de 
715 mil clientes2

• Processo disciplinado de decisão de investimentos;

• Cultura voltada à gestão e controle de riscos;

• Sólido desempenho ajustado ao risco de seus fundos;

• Suporte e supervisão de sua controladora, SAM Holding, 

assim como pelo acordo exclusivo de distribuição com o 

Banco Santander Brasil.

Presença Consolidada
no Brasil

A Santander Asset
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Este material foi elaborado pela Santander Asset Management no Brasil, para uso exclusivo no mercado brasileiro, sendo destinado a pessoas residentes no País. Por ter sido baseado em informações tidas como confiáveis e de boa fé, não há nenhuma garantia de
serem precisas, completas, imparciais ou corretas. As opiniões, projeções, suposições, estimativas, avaliações e eventuais preço(s) alvo(s) contidos no presente material referem-se a data indicada e estão sujeitos a alterações a qualquer tempo sem aviso prévio. Os
indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer
mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil do Investidor é
essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
Este documento não é, e não deve ser interpretado como, uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou valor mobiliário. Nem a Santander Asset Management, e nem qualquer sociedade por ela controlada ou a ela coligada
podem estar sujeitas a qualquer dano direto, indireto, especial, secundário, significativo, punitivo ou exemplar, incluindo prejuízos provenientes de qualquer maneira, da informação contida neste material. Proibida a reprodução ou utilização deste material sem a
expressa autorização da Santander Asset Management.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar “Fundos de Investimento”,
buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar.. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida
de impostos. O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO
DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. Condições da Política de Voto disponível nos sites www.santanderasset.com.br ou
www.santander.com.br. Os indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores Mobiliários -
CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações, acesse o material técnico de cada produto no site www.santander.com.br > Investimentos e Previdência > Saiba mais sobre Fundos > Segmentos > Informações > Tabelas
de rentabilidade dos Fundos. Material de Divulgação. Fevereiro/2021.

INFORMAÇÃO RELEVANTE 

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 2.235 e 2.041, Bloco A, 18º andar

São Paulo - SP - Brasil - 04543-011

Telefones:  55 11 4130-9208 / 4130-9209 / 4130-9201

E-mail: asset.atendimento@santanderam.com

www.santanderassetmanagement.com.br

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades), 0800
723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. SAC: 0800 762
7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva
ou de fala: 0800 771 0301. Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, sábados das 09h às 14h, exceto feriados.


