
 

 

FUNDO SANTANDER PB ESTRUTURADO STRATEGY MULTIMERCADO 
 
O Fundo Santander PB Estruturado Strategy Multimercado tem como objetivo proporcionar resultados por 
meio da realização de operações estruturadas com derivativos, associadas a um dentre dez possíveis ativos 
subjacentes com a proteção do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento 
do dia útil anterior à data de início do respectivo Prazo da Operação **. 
 
Cada operação estruturada terá um prazo de aproximadamente 12 meses (“Prazo da Operação”) com janelas 
de verificação trimestrais, tendo como objetivo proporcionar retornos associados à variação positiva ou 
negativa do respectivo ativo subjacente. 
 
No dia 01/03/2016 teve início a 1ª operação estruturada do fundo. Esta operação tem retorno atrelado à 
variação negativa do iShares® MSCI Emerging Markets ETF (“EEM”) com janelas de verificação 
trimestrais nas seguintes datas: 07/06/2016; 08/09/2016; 07/12/2016; 07/03/2017(data de vencimento da 
operação estruturada). 
 
A estrutura final ficou definida com base nos seguintes parâmetros: 
 

 Cotação inicial do EEM: 31,40 

 Nível de verificação: 31,55 (100,5% Cotação Inicial) 

 Retorno Pré-fixado*:  
 

  Datas de verificação  Retorno Pré-Fixado* 

1º Janela 07/junho/16 5,30% 

2º Janela 08/setembro/16 10,60% 

3º Janela 07/dezembro/16 15,90% 

4º Janela 07/março/17 21,20% 

 
 
Desta forma, podemos dizer que: 
 

 Caso a variação acumulada do EEM desde o início da operação estruturada até a data de cada uma 
das Janelas de Verificação seja igual ou menor que o nível de verificação de 31,55, a operação 
estruturada será liquidada automaticamente e o Fundo receberá o respectivo retorno pré-fixado 
indicado acima*. 
 

 Caso a variação acumulada do ativo subjacente não seja menor ou igual ao nível de verificação de 
31,55 em nenhuma das Janelas de Verificação, o retorno para o Fundo ao final do Prazo da Operação 
será o valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 
29/02/2016**. 

 
 
Acompanhamento da Estrutura  
 
 

  Datas de verificação  Cotação do EEM 
Atingiu o Nível 
de Verificação? 

1º Janela 07/junho/16 34,55 Não 

2º Janela 08/setembro/16 38,01 Não 

3º Janela 07/dezembro/16 36,20 Não 

4º Janela 07/março/17   

 



 
 
IMPORTANTE: 

 
 A variação acumulada do ativo subjacente utilizado na respectiva operação estruturada, 

será calculada considerando a cotação de fechamento do ativo subjacente na data de 

cada Janela de Verificação e a cotação de fechamento do ativo subjacente na data de 

início da respectiva operação estruturada. 

 

 A tributação e as despesas do Fundo não foram descontadas nas projeções de 

rentabilidade e de proteção do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada 

Cotista no fechamento do dia útil anterior à data de início do respectivo Prazo da 

Operação. 

 Os cenários descritos terão validade somente ao fim do Prazo da Operação do Fundo 

(07/03/2017). 

 

 O retorno esperado no Término de cada Operação poderá ser diferente do projetado, 

dado o comportamento do mercado e a rentabilidade dos ativos financeiros integrantes 

da Carteira do Fundo. Os objetivos descritos são meramente indicativos e não se 

caracterizam como promessa, sugestão ou garantia de rentabilidade por parte do Fundo 

ou de seu Administrador ou de seu Gestor, caracterizando apenas como um objetivo a 

ser perseguido pelo Fundo.  

 

 Os cenários descritos acima e as condições de proteção do valor correspondente ao 

saldo líquido detido por cada Cotista no fechamento do dia útil anterior à data de início 

do respectivo Prazo da Operação são válidos somente para a operação realizada 

naquele respectivo Prazo da Operação e deixam de vigorar no Término da Operação. 

 

 Caso por algum motivo venha a ser convocada uma assembleia para liquidação do 

FUNDO, os retornos poderão ser substancialmente diferentes do projetado. 

 

 Entre o dia 15/02/2016 e o dia 01/03/2016, assim como no período compreendido entre 

o Término da Operação anterior e o início da operação estruturada subsequente, o 

Fundo terá como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da 

aplicação dos recursos de sua carteira, em ativos financeiros e/ou modalidades 

operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. 

 

 Haverá carência para a conversão e o resgate de cotas do Fundo entre o último dia útil 

do mês anterior à data de início do Prazo da Operação (inclusive) e o 7º (sétimo) dia útil 

do mês correspondente ao Término da Operação. Resgates solicitados durante o Prazo 

da Operação, independente da data da solicitação, serão efetivados no 7º (sétimo) dia 

útil do mês correspondente ao Término da Operação, com base no valor da cota do 7º 

(sétimo) dia útil do mês correspondente ao Término da Operação. 

 
 
 
 
(*) O retorno pré-fixado é apenas indicativo e poderá ser diferente do projetado dado o comportamento do 
mercado e a rentabilidade dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo. 
(**) Deduzidas as retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas inerentes ao Fundo. Observar os 
termos e condições previstos no Regulamento do Fundo, em especial os fatores de risco 

 
 
 
 
 



 
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O 
REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.santander.com.br > 
Investimentos > Fundos > Documentos Legais. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do 
fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito – FGC. Tipo Anbima: Multimercados 
Capital Protegido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. Razão Social 
do Fundo: Santander Fundo de Investimento PB Estruturado Strategy Multimercado, CNPJ: 23.682.553/0001-77. Os 
investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades 
individuais. O preenchimento dos formulários API (Análise do Perfil do Investidor) 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. 
Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em 
www.cvm.gov.br. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. Dezembro/2016. 

 
 
Central de Atendimento Private: 0800 702 1212  
Serviço de Apoio ao Consumidor (SAC): 0800 762 7777** 
Ouvidoria: 0800 726 0322 (Atende também deficientes auditivos e de fala).  

 

http://www.cvm.gov.br/

