
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação de seus recursos, preponderantemente,

em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (“Fundos Investidos”). Por

sua vez, os Fundos Investidos têm como objetivo realizar operações com ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável,

montando posições compradas e vendidas, nos mercados interno e externo, sem apresentar necessariamente correlação com

qualquer índice de ações. Os Fundos Investidos poderão ainda, aproveitar oportunidades através de outras classes de ativos como

mercado de renda fixa e cambial.

PÚBLICO-ALVO

O Fundo é destinado a investidores em geral.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

Grau de Risco do Fundo: Alto.

Classificação CVM: Multimercados.

Tipo ANBIMA: Multimercados Livre.

CNPJ: 30.522.013/0001-91

Aplicação Inicial: R$25.000,00

Aplicações Adicionais: R$ 5.000,00

Saldo Mínimo Residual: R$ 5.000,00

Horário de Movimentação: 9 às 16 horas

Aplicação: D+1

Conversão de Resgate: D+27 d.c.(*)

Pagamento do Resgate: D+29 

Tipo de Cota: Fechamento

VALORES MÍNIMOS E 

MOVIMENTAÇÃO

TRIBUTAÇÃO(3)

CONVERSÃO / APURAÇÃO 

DE COTAS(1)

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO

E PERFORMANCE

A taxa de administração do Fundo é
de 2,0% ao ano.(2)

TAXA DE PERFORMANCE: 20% do
que exceder 100% da variação do
IPCA + 5% ao ano. O Fundo não
cobra taxa de entrada ou de saída.

IMPOSTO DE RENDA: Os rendimentos serão tributados, exclusivamente por ocasião do resgate das quotas, à alíquota de 15%.

IOF: Atualmente o resgate de cotas dos fundos de investimento com tratamento tributário de renda variável estão sujeitas à alíquota 

zero do IOF/Títulos.

(1) Alguns dias não serão considerados dias úteis para fins de aplicação e resgate. Consulte mais informações no Regulamento do Fundo. (2) O Fundo poderá aplicar seus
recursos em fundos de investimento que cobram taxa de administração. Neste caso, a remuneração de 2,00% a.a. compreende as taxas de administração dos fundos de
investimento nos quais o Fundo aplica. (3) Consulte o Formulário de Informações Complementares do fundo para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive
a regra aplicável em eventual desenquadramento. *d.c. = dias corridos. 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. 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. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. 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. O
Banco Santander desaconselha que os investidores mantenham neste Fundo valores superiores a: 6% do volume total investido se tiverem perfil Conservador, 20% para
perfil Moderado, 28% para perfil Balanceado, 40% para os perfis Arrojado e Agressivo. Material de Divulgação. Junho/ 2019.

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER: @SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Atendimento Direto: 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 20h, de segunda a sexta-feira, sábados das 09h às 14h, exceto feriados.

FATORES DE RISCO

(i) Risco de Mercado: risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado;
(ii) Risco de Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de

pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas;
(iii) Risco de Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que

são negociados;
(iv) Risco Decorrente da Precificação dos Ativos Financeiros: risco de variações nos valores dos ativos financeiros em razão da

precificação;
(v) Risco de Perdas Patrimoniais: risco de estratégias, inclusive com derivativos, que podem resultar em significativas perdas

patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive ser superiores ao capital aplicado.

Os resgates devem ser solicitados com pelo menos 30 dias de antecedência e os recursos ficarão disponíveis em conta após 

o horário de fechamento do dia.

http://www.santanderasset.com.br/
http://www.santander.com.br/

