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Já conhece o serviço de rebalanceamento 
mensal das Carteiras da Santander Corretora, 

o ALGO+? Esse guia te ajudará a entender 
melhor como investir nesse serviço de uma 
maneira prática e simples!



A diversificação dos investimentos é uma estratégia para 
buscar resultados diferenciados e diluir os riscos para o 
investidor. Diversificar a carteira de ações é fundamental 
para buscar essa relação risco x retorno.

Por isso, a equipe de Análise da Santander Corretora 
recomenda periodicamente carteiras de ativos de acordo 
com o cenário econômico e oportunidades do momento. 

Acompanhar essas recomendações pode ser um desafio, 
uma vez que, para seguir as indicações, é necessário 
realizar compras/vendas manualmente no mercado. 

O ALGO+ chegou para facilitar a sua vida. Um serviço de 
rebalanceamento mensal das Carteiras da Santander 
Corretora: sua carteira é rebalanceada mensalmente por 
meio de ordens pré-agendadas, sem que você precise fazer 
qualquer tipo de ação manual. 

ALGO+

Serviço de rebalanceamento mensal



BENEFÍCIOS PARA VOCÊ

1
DIVERSIFICAÇÃO
de sua carteira de 
investimentos em 
Renda Variável.

FACILIDADE: Você investe de forma simples e prática 
nos ativos recomendados pelos nossos especialistas.2

3
REDUÇÃO DE RISCOS
Ao invés de ficar exposto em apenas um ativo, você 
investe em uma carteira com ativos de diferentes 
segmentos.

Ela te ajudará a calcular o valor, além 
de gerar o DARF para o pagamento do 
imposto devido. Totalmente gratuita 
durante o período de contratação do 
serviço. 

CALCULADORA DE IR GRATUITA4



CARTEIRAS ALGO+ 
DISPONÍVEIS PARA INVESTIR 

Invista em uma carteira composta pelas 
cinco principais ações recomendadas pelo 
Santander

SANTANDER VALOR

DIVIDENDOS
Receba dividendos de forma recorrente, 
investindo nas empresas selecionadas pelos 
nossos analistas

IBOVESPA
O objetivo da CARTEIRA IBOVESPA+ é superar 
o Índice Bovespa a longo prazo selecionando 
empresas de médio e grande porte com alto 
potencial de lucro

Invista em uma carteira composta por ativos 
atrelados às grandes empresas americanas 
como por exemplo Google, Apple, Meta 
Platforms (antiga Facebook), Microsoft e 
muito mais e tenha o "risco país" minimizado

EMPRESAS AMERICANAS

Invista em uma carteira de ações de empresas 
de menor porte mas com potencial de 
crescimento ao longo do tempo

SMALL CAPS



Invista em uma carteira de Fundos 
Imobiliários brasileiros e receba rendimentos 
mensais com a liquidez que a bolsa de 
valores pode proporcionar.

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

O objetivo da Carteira Algo+ ESG é selecionar 
empresas que demonstrem bom 
posicionamento em suas políticas ambientais, 
sociais e de governança corporativa, além de 
potencial de crescimento e valorização, 
considerando a composição setorial do Índice 
de Sustentabilidade (ISE), com ajustes, para 
compor uma carteira diversificada excluindo 
os setores de armas e tabaco.

ALGO+ ESG



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

VALOR DE APLICAÇÃO 
INICIAL A PARTIR DE

VALOR DE APORTE 
A PARTIR DE

R$ 7,5 mil* R$ 5 mil

REMUNERAÇÃO
A rentabilidade das Carteiras ALGO+ depende 
do desempenho dos ativos que a compõem 
durante o período.

Atualizados e válidos por pelo menos 30 dias no momento da 
contratação assim como no momento de um novo aporte. 
Para contratar o serviço, você também precisa ter limite 
operacional concedido pela Santander Corretora. Caso não 
possua, entre em contato conosco pelos nossos Canais de 
Atendimento. 

API: Análise 
Perfil Investidor

Cadastro 
Corretora

Requisitos para contratação:

Internet
Banking

App
Santander

Você pode fazer / atualizar seu 
API e Cadastro na Santander 
Corretora pelos canais digitais.

CARTEIRAS ALGO+ APLICAÇÃO INICIAL A PARTIR DE APORTE A PARTIR DE

Santander Valor R$ 7,5 mil R$ 5 mil

Empresas Americanas R$ 30 mil R$ 15 mil

Demais carteiras ALGO+ R$ 15 mil R$ 5 mil

*



*IMPORTANTE: se não quiser participar do 

rebalanceamento, você poderá cancelar o serviço até às 
14h00 do dia do rebalanceamento.

Lembre-se que após o vencimento ou cancelamento do 
serviço, as Ações ficarão individualmente disponíveis para 
venda manual.

A contratação da Carteira ALGO+ 
poderá ser realizada das 
10h15 às 16h30.

Horários de operação

Prazo de contratação
O prazo máximo de contratação do serviço será o prazo 
de validade do seu cadastro na Santander Corretora e da 
sua API (aquele que vencer primeiro). A cada novo 
aporte, o prazo de contratação do serviço poderá ser 
reajustado.

10h15 16:30h



Legal, agora como fazer para investir 
nas carteiras ALGO+?

Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas 4004 3535 Demais Localidades 
0800 702 3535 Pessoas com deficiência auditiva e de fala 0800 723 
5007.

Contrate pelo app Santander

App
Santander 

Internet 
Banking

Em quais canais posso 
consultar minhas Carteiras 
ALGO+?

Você pode consultar sua posição pelo:

Acesse o app Santander com seu CPF e 
senha do Internet Banking > Menu > 
Investimentos > Aplicar > Escolher um 
produto > ALGO+. 

E escolha a carteira que deseja investir. 

Para realizar o cancelamento, você pode vender 
os ativos composto em sua carteira a qualquer 
momento pelo app Santander

Caso queira realizar a venda parcial e continuar 
com o serviço de rebalanceamento, entre em 
contato com a nossa Central de atendimento. 

Na venda parcial, você precisa manter o valor mínimo 
de aplicação inicial da carteira para continuar com o 
serviço. 
(consulte o valor mínimo das carteiras clicando aqui).



Você também 
receberá todas as 
informações da 
contratação e dos 
rebalanceamentos
mensais no seu e-mail 
cadastrado na 
Santander Corretora!

Informações 
diretamente na 
tela do seu celular



Como adquirir o serviço da 
Calculadora de Imposto de Renda?

Durante o período de contratação do ALGO+, 
o plano mensal e o retroativo do mesmo ano da 
Calculadora de IR é totalmente gratuito.

Para ativar o serviço, acesse o Home 
Broker no site da Santander Corretora, 
www.santandercorretora.com.br 

Saiba mais sobre a Calculadora de IR em: 
santandercorretora.com.br > Nossos Serviços > 
Calculadora de Imposto de Renda

Para você saber mais

A calculadora de IR não identifica operações realizadas em 
outras corretoras, por isso, o DARF gerado apenas contemplará 
todas as suas operações de renda variável se todas elas forem 
realizadas na Santander Corretora.

Clique em Menu > Calcule seu IR

http://www.santandercorretora.com.br/


O valor das operações é debitado em conta corrente em 
dois dias úteis (D+2) após a solicitação de contratação do 
ALGO+.

Os rebalanceamento mensais utilizarão os recursos já 
disponíveis na contratação inicial do ALGO+, portanto não 
ocorrerá débito da conta corrente do cliente.

As Carteiras do Santander possuem como objetivo superar 
a rentabilidade do índice de mercado de sua referência no 
longo prazo, mas esse objetivo não deve ser considerado 
como garantia de performance.

Fique ligado!



RISCO DE MERCADO
Possibilidade de resultados negativos, devido a 
mudanças nos preços dos ativos ou parâmetros 
do mercado.

RISCO DE CRÉDITO
Não se aplica.

Risco para investir 
ALGO+
Ações, BDRs e Fundos imobiliários são ativos de Renda 

Variável. Isso significa que, ao optar por essa modalidade de 

investimento, você estará exposto as oscilações de mercado. 

Aconselhamos não depender do valor aplicado para gastos 

imediatos e ter em mente que este deve ser um investimento de 

médio e longo prazo. Ao planejar deixar o dinheiro aplicado por 

prazos maiores, é possível reverter eventuais desvalorizações.

RISCO DE LIQUIDEZ
Possibilidade dos ativos não poderem ser 
negociados por falta de comprador ou vendedor 
na Bolsa.

1

2

3

OUTROS PRINCIPAIS RISCOS 

RISCO DE LIQUIDAÇÃO
Incapacidade de realização de uma operação, 
por motivo de não disponibilização dos 
recursos financeiros suficientes por parte do 
investidor.

4
CUSTOS PARA INVESTIR
O custo do ALGO+ é de 0,5% sobre o valor de compra, venda 

e rebalanceamentos realizados. Consulte todas as condições 

e os custos da B3 no site da Santander Corretora: 

www.santandercorretora.com.br > Taxas 



Produto/ Serviço ALGO+

Definição Serviços de rebalanceamento mensal
das Carteiras de Renda Variável

Índices de rentabilidade Não se aplica

Classificação de Risco Alto

Público Alvo Pessoas físicas 

Valor Mínimo para investir A partir de R$ 7,5 mil

Valor Máximo para investir Não se aplica

Emissor Ações são emitidas por empresas 
de capital aberto

Informações 
essenciais para você

PERFIL DO INVESTIDOR

Conservador Moderado Balanceado Arrojado Agressivo

Carência Não se aplica 



CONSULTAS, INFORMAÇÕES E TRANSAÇÕES

CENTRAL DE ATENDIMENTO
App Santander > Atendimento > fale com a gente;
Telefone: Capitais e regiões metropolitanas: 4004 3535; Demais Localidades: 0800 702 3535; 
e para pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 723 5007 (das 9 às 18:30h, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados).

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações: 0800 762 7777; para pessoas com deficiência 
auditiva ou de fala: 0800 771 0401; No exterior, ligue a cobrar para: +55 11 3012 
3336 (atendimento 24h por dia, todos os dias).

OUVIDORIA
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 (de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 22h, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriado). Atende também pessoas com 
deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0301.

Algo+ é um serviço que permite que o cliente siga as carteiras recomendadas do Santander por meio de 
ordens pré-agendadas.  Sempre que nossos analistas alterarem suas recomendações, o investidor será 
informado previamente por e-mail e sua carteira será ajustada para refletir a nova recomendação, comprando 
e vendendo os ativos nas quantidades necessárias, sem que sejam necessários novos aportes. Este produto 
não se trata de administração de carteira e poderá ser cancelado a qualquer tempo.

O presente material técnico foi preparado pela Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e 
destina-se somente para informação de investidores. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e 
valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e deve 
levar em conta a adequação aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais, e as 
informações públicas disponíveis.

O INVESTIMENTO EM AÇÕES NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - (FGC).

O Santander não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do 
presente documento. O presente documento não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu 
destinatário para qualquer fim.

Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou 
necessidades individuais. O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil Santander 
é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Leia 
previamente as condições de cada produto antes de investir. 

versão 13 de maio de 2022.

www.santandercorretora.com.br


