
                                                                                                                                               

 

DISTRIBUIÇÂO DE FUNDOS 

LSC – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO 
CNPJ Nº 09.478.646/0001-53 

 
Classificação do FUNDO junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

MULTIMERCADO 
 

Classificação do FUNDO junto à Associação Nacional dos Bancos de Investimento (“ANBIMA”) 
MULTIMERCADOS LIVRE 

Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. 

 
Data: 01/07/2018 
 
A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS 
PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO 

ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS 
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A 
AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR 
PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU 
ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS 
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO 
CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS 
ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. 

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O 
INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O 
FUNDO E PARA O INVESTIDOR. 

ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. 

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE 
FUTURA.  

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O 
REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 
TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS 
CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS 
DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE 
O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. 

 



                                                                                                                                               

 

Descrição e Objetivo de Investimento 

 
A política de investimento do FUNDO consiste em uma gestão ativa na alocação de seus recursos, 
buscando capturar as melhores oportunidades nos mais diversos mercados de ativos e derivativos, 
tendo por base análises macro e micro econômicas, visando superar de forma significativa a variação 
do CDI no longo prazo, com o objetivo de proporcionar a valorização de suas cotas através da 
aplicação dos recursos em uma carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, 
valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, 
podendo compreender desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da 
legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico. 
 
O FUNDO tem como objetivo proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade 
local, no longo prazo. O GESTOR envidará seus melhores esforços para que FUNDO não esteja 
exposto em nenhum fator de risco em especial. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de 
mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A 
exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da identificação de oportunidades pelo 
GESTOR. 
 
Publico Alvo 
 
O FUNDO tem como alvo o público investidores qualificados. 
 
 
Politica de Investimento 
 

O FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS 
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO, INCLUSIVE, ACARRETAR PERDAS 
SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO, E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE 
APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. 

 

Fica estabelecido que o objetivo de investimento previsto neste Regulamento não se caracteriza 

como uma promessa, garantia ou sugestão de qualquer rentabilidade, consistindo apenas e tão 

somente em uma meta a ser perseguida pela GESTORA. 

 

As aplicações realizadas pelos cotistas no FUNDO não contam com a garantia do 

ADMINISTRADOR, do GESTOR, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo 

Garantidor de Créditos – FGC. 

 

O FUNDO deve aplicar seu patrimônio líquido em quaisquer modalidades de ativos financeiros, 

observados os limites de concentração previstos no art. 103 da ICVM 555/14. 

 



                                                                                                                                               

 

Poderão ser realizadas operações nos mercados de derivativos e liquidação futura, desde que a 

exposição resultante não supere uma vez o patrimônio líquido do FUNDO; 

 

O Fundo pode alavancar sua carteira desde que a exposição resultante não supere a uma vez o 

patrimônio líquido do FUNDO; 

 

As operações do FUNDO em mercados de derivativos podem ser realizadas tanto naqueles 

administrados por bolsas de valores ou bolsas de mercadorias e de futuros, quanto nos de 

balcão, neste último caso desde que devidamente registradas em sistemas de registro e de 

liquidação financeira de ativos autorizados pelo BACEN, pela CVM ou, no caso dos mercados de 

derivativos no exterior, pela autoridade local reconhecida. 

 

O FUNDO pode realizar operações, direta ou indiretamente, na contraparte da tesouraria do 

ADMINISTRADOR ou de empresas a ele ligadas, bem como das carteiras, dos fundos de 

investimento e clubes de investimento por ele administrados ou geridos. 

 

O FUNDO poderá estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores com 

os riscos daí decorrentes. 

 

 

LIMITES POR MODALIDADE DE ATIVO FINANCEIRO 

 

Cumulativamente aos limites previstos na ICVM 555/14 o FUNDO poderá aplicar os seguintes 

limites por modalidade de ativo financeiro: 

 

I. Limites por Modalidade de Ativo Financeiro (% máximo do patrimônio líquido do 

FUNDO): 

 

 

GRUPO 

A 

 

a) cotas de fundos de investimento registrados com base na ICVM 555/14 

30% b) cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento registrados 

com base na ICVM 555/14 

c) cotas de fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores 

qualificados registrados com base na ICVM 555/14 

20% 

d) cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados 

exclusivamente a investidores qualificados registrados com base na ICVM 555/14 

e) cotas de Fundos de Investimento Imobiliário – FII 

f) cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC 

g) cotas de Fundos de Investimento em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 

– FIC-FIDC 



                                                                                                                                               

 

h) cotas de fundos de índice admitidos à negociação em mercado organizado 

i) Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI 

j) outros ativos financeiros não previstos no GRUPO B abaixo 

 

 

GRUPO 

B 

 

a) cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados – FIDC-

NP; 

5% 

b) cotas de Fundos de Investimento em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados – FIC-FIDC-NP; 

c) cotas de fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores 

profissionais registrados com base na ICVM 555/14; e 

d) cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados 

exclusivamente a investidores profissionais registrados com base na ICVM 555/14 

e) cotas de Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes 

f) Fundos de Investimento em Participações (FIP) e Fundos de Investimento em Cotas 

de Fundos de Investimento em Participações (FIC-FIP) 

 

 

GRUPO 

C 

 

a) títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos; 

100% 

b) ouro, desde que adquirido ou alienado em negociações realizadas em mercado 

organizado; 

c) títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil; 

d) valores mobiliários diversos daqueles previstos no GRUPO A, desde que objeto de 

oferta pública registrada na CVM, observado, ainda, o disposto no § 4º, do Art. 103, 

da ICVM 555/14; 

e) notas promissórias, debêntures e ações, desde que tenham sido emitidas por 

companhias abertas e objeto de oferta pública; e 

f) contratos derivativos, exceto se referenciados nos ativos listados no GRUPO A e 

GRUPO B. 

 

 

DOS ATIVOS FINANCEIROS NEGOCIADOS NO EXTERIOR 

 

O FUNDO poderá aplicar até 20% (quarenta por cento) de seu patrimônio líquido, em ativos 

financeiros negociados no exterior, desde que tais ativos: 

 

I. sejam registrados em sistema de registro, objeto de escrituração de ativos, objeto de 

custódia ou objeto de depósito central, em todos os casos, por instituições 

devidamente autorizados em seus países de origem e supervisionados por autoridade 

local reconhecida; ou 



                                                                                                                                               

 

 

II. tenham sua existência diligentemente verificada pelo CUSTODIANTE do FUNDO e 

desde que tais ativos sejam escriturados ou custodiados, em ambos os casos, por 

entidade devidamente autorizada para o exercício da atividade por autoridade de 

países signatários do Tratado de Assunção ou em outras jurisdições, desde que, neste 

último caso, seja supervisionada por autoridade local reconhecida. 

 

O FUNDO só está autorizado a realizar operações com derivativos no exterior caso tais 

operações observem, ao menos, uma das seguintes condições: 

 

I. sejam registradas em sistemas de registro, objeto de escrituração, objeto de custódia 

ou registradas em sistema de liquidação financeira, em todos os casos, por sistemas 

devidamente autorizados em seus países de origem e supervisionados por autoridade 

local reconhecida; 

 

II. sejam informadas às autoridades locais; 

 

III. sejam negociadas em bolsas, plataformas eletrônicas ou liquidadas por meio de 

contraparte central; ou 

 

IV. tenham, como contraparte, instituição financeira ou entidades a ela filiada e aderente 

às regras do Acordo da Basiléia, classificada como de baixo risco de crédito, na 

avaliação do gestor, e que seja supervisionada por autoridade local reconhecida. 

 

Entende-se por ativos financeiros negociados no exterior, a definição atribuída a esses ativos na 

ICVM 555/14. 

 

 

LIMITES POR EMISSOR 

 

O investimento nos ativos financeiros listados no presente Regulamento não está sujeito a 

limites de concentração por emissor, de modo que, o FUNDO pode estar exposto a significativa 

concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 

 

Sem prejuízo ao disposto no Item 6.15 acima, o FUNDO observará os seguintes limites de 

concentração por emissor: 

 

 PL 

a) Quando o emissor for instituição financeira autorizada a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil 
20% 

b) Quando o emissor for companhia aberta 10% 



                                                                                                                                               

 

c) Quando o emissor for fundo de investimento 

d) Quando o emissor for pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado 

que não seja companhia aberta ou instituição financeira autorizada a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil 

5% 

e) Quando o emissor for a União Federal Sem Limite 

 

Nas operações compromissadas, os limites estabelecidos para os emissores devem ser 

observados: 

 

I. em relação aos emissores dos ativos objeto: 

 

a) quando alienados pelo fundo com compromisso de recompra; e 

 

b) cuja aquisição tenha sido contratada com base em operações a termo a que se refere 

o art. 1º, inciso V, do Regulamento anexo à Resolução nº 3.339, de 2006, do 

Conselho Monetário Nacional, sem prejuízo do disposto nos §§ 5º e 6º deste artigo;  

 

II. em relação à contraparte do fundo, nas operações sem garantia de liquidação por 

câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação autorizados a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM. 

 

Não se submetem aos limites de que trata este Regulamento as operações compromissadas: 

 

I. lastreadas em títulos públicos federais; 

 

II. de compra, pelo fundo, com compromisso de revenda, desde que contem com 

garantia de liquidação por câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de 

liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM; e 

 

III. de vendas a termo, referidas no art. 1º, inciso V, do Regulamento anexo à Resolução 

nº 3.339, de 2006, do Conselho Monetário Nacional. 

 

O FUNDO não poderá deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos 

ou valores mobiliários de emissão do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles 

ligadas, observando-se, ainda, cumulativamente, que é vedada a aquisição de ações de emissão 

do ADMINISTRADOR. 

 

As aplicações do FUNDO em cotas de FI e FIC’s, regulados pela ICVM 555/14, podem estar 

concentradas em um único fundo de investimento. 

 



                                                                                                                                               

 

O percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento administrados pelo 

ADMINISTRADOR, pelo GESTOR ou empresas a eles ligadas não excederá a 20% (vinte por cento) 

do patrimônio líquido do FUNDO, observado os limites acima. 

  

O FUNDO poderá realizar operações de empréstimo envolvendo os ativos previstos nestes itens, 

na posição doadora e/ou tomadora, desde que nas modalidades permitidas pela CVM. 

 

O FUNDO atuará nos mercados futuros e de derivativos realizando operações exclusivamente 

para proteção de suas posições detidas à vista (hedge). 

 

O ADMINISTRADOR observará que, na consolidação das aplicações do FUNDO com as aplicações 

dos fundos de investimento em que eventualmente invistam, os limites previstos nos demais 

itens acima não serão excedidos. 

 

Os percentuais referidos no item acima devem ser cumpridos diariamente com base no 

patrimônio líquido do FUNDO do dia imediatamente útil anterior. 

 

O FUNDO UTILIZA-SE DE ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA 
POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM 
SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA O FUNDO E SEUS COTISTAS, PODENDO 
INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO PELOS COTISTAS E A 
CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR 
EVENTUAIS PREJUÍZOS DO FUNDO. 
 

 
Perfil de Risco  
 
Agressivo 
É esperada uma volatilidade de longo prazo alta para esses portfólios. Um portfólio típico desse 
Perfil mantém alocação significativa (i.e., acima de 40%) em ações e demais ativos em renda variável. 
 
 
 
Condições de Aplicação e Resgate 
 
Aplicação inicial: R$ 1,00 (um real) 
Demais Movimentações: R$ 1,00 (um real) 
Saldo mínimo de permanência: R$ 1,00 (um real) 
Horário de Movimentação: das 08h00 às 14h00min (Horário de Brasília) 
 

 
Taxa de Administração 



                                                                                                                                               

 

 
Pela prestação de serviços de administração ao FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus a uma 

remuneração equivalente à porcentagem anual de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) sobre o 

valor do patrimônio líquido do FUNDO ou o valor mínimo mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais), o que for maior (“Taxa de Administração”). 

 

A Taxa de Administração referida acima é calculada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e 

dois avos) da porcentagem referida no "caput" deste item, sobre o valor diário do patrimônio 

líquido do FUNDO.  

 

A Taxa de Administração será provisionada e debitada do FUNDO diariamente e paga 

mensalmente por períodos vencidos, até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês.  
 
 
Taxa de Performance 
 
Adicionalmente, o FUNDO, com base em seu resultado, remunera o GESTOR mediante o 
pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 
100% (cem por cento) do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, divulgado pela CETIP 
(“Taxa de Performance”). 
 
A Taxa de Performance é provisionada por dia útil e paga semestralmente até o 3º (terceiro) dia útil 
do mês subsequente, já deduzidas todas as demais despesas do FUNDO, inclusive a Taxa de 
Administração prevista acima, podendo incluir na base do cálculo os valores recebidos pelos cotistas 
a título de amortização ou de rendimentos nos termos do art. 4º, parágrafo único da ICVM 555/14.  
 
A Taxa de Administração e Taxa de Performance serão pagas pelo FUNDO diretamente a cada 
prestador de serviço. 
 
 
Taxa de Custódia 
 
A taxa cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será realizada conforme tabela abaixo sobre o 
valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 
1.608,94 (um mil seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos), a qual será corrigida 
anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação 
Getúlio Vargas. 
 

Patrimônio em R$ Taxa % a.a. Incremental 

0,01  1.000.000,00  0,15% 

1.000.000,01    5.000.000,00  0,12% 

                 5.000.000,01           10.000.000,00  0,10% 

10.000.000,01   20.000.000,00  0,08% 



                                                                                                                                               

 

20.000.000,01           50.000.000,00  0,06% 

Acima de    50.000.000,00  0,04% 
 

A Taxa de Custódia será provisionada no FUNDO diariamente e paga mensalmente por períodos 
vencidos, até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês.  
 
 
 
Tributação Aplicável ao Fundo e a seus Cotistas  

Imposto de Renda 
 
Os rendimentos auferidos pelos cotistas no FUNDO estarão sujeitos à incidência do imposto de 
renda na fonte, por ocasião do resgate , às seguintes alíquotas: 
 
I. 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias; 
 
II. 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 
(trezentos e sessenta) dias; 
 
III. 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 
(trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias; 
 
IV. 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.  
 
Parágrafo Primeiro - Os rendimentos auferidos pelos cotistas no FUNDO estão sujeitos à alíquota 
de 15% de imposto de renda na fonte, cobrada semestralmente, sendo- lhes aplicada alíquota 
complementar por ocasião do resgate de cotas, com base nos prazos e alíquotas referidas no caput 
deste artigo. 
 
O FUNDO TEM O COMPROMISSO DE OBTER O TRATAMENTO FISCAL DESTINADO 
A FUNDOS DE LONGO PRAZO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO FISCAL VIGENTE 
CONFORME DISPOSTO ACIMA. 
 
A incidência do imposto de renda na fonte está sujeita às disposições das leis 11.033/04, 11.053/04, 
Instrução Normativa SRF nº 487/04 e alterações posteriores. 
 
CPMF 
 



                                                                                                                                               

 

A incidência da CPMF nas movimentações financeiras realizadas pelo FUNDO ficará sujeita às 
disposições contidas na lei 9311/ 96, na MP 179/04 e alterações posteriores  
 
IOF 
 
O IOF incidirá à alíquota de 1% ao dia, sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento da 
operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva constante da Portaria MF n.º 264, de 30 
de junho de 1999 e alterações posteriores. 
 
Fica expressamente ressalvado que a ocorrência de alteração nas alíquotas a que o aplicador está 
sujeito, ainda que provoque um ônus para o cotista, não poderá ser entendida ou interpretada como 
ato de responsabilidade do ADMINISTRADOR e/ou GESTOR, tendo em conta que a gestão da 
carteira e, com efeito, suas repercussões fiscais, dão-se em regime de melhores esforços, e como 
obrigação de meio, pelo que o ADMINISTRADOR e o GESTOR não garantem aos cotistas no 
FUNDO qualquer resultado, mesmo que de natureza fiscal. 
 
 
Documentos sobre o Fundo acessar: 
http://slw.com.br/lista-de-fundo-de-investimentos/ 
 
 
Rentabilidade do fundo acessar o site da CVM no endereço: 
- https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg 
- Lâmina dos Fundos 
 
 
Informações aos Cotistas:  
Através do e-mail clubesefundos@slw.com.br ou pelo telefone: 55 11 3048.9879. 
 
 
Link portal de Educação Financeira da ANBIMA “Como Investir” 
www.comoinvestir.com.br 
 


