
                                                                                                                                               

 

DISTRIBUIÇÂO DE FUNDOS 

SLW SUPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO 

CNPJ Nº 05.900.607/0001-41 
 

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 

 
O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva 
vários fatores de risco, inclusive de renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum 
fator em especial ou em fatores diferentes da variação das taxas de juros doméstica, índices de 
inflação, índices de ações e preços de ações, incluindo aqueles emitidos e/ou negociados, direta ou 
indiretamente, no exterior.  
 
A meta do FUNDO será buscar rentabilidade que supere a variação verificada pelo Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI) - CETIP publicado e divulgado pela ANBIMA. A rentabilidade do 
FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou comportamento 
do CDI - CETIP, publicado e divulgado pela ANBIMA, sendo também impactada pelos custos e 
despesas do FUNDO e da taxa de administração. 
 
 
Publico Alvo 
 
O FUNDO tem como alvo, Investidores Profissionais. 
 
 
Politica de Investimento 

 
O FUNDO poderá aplicar seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no 
exterior, nos termos da regulamentação aplicável. 

 
A GESTORA deverá manter os recursos do FUNDO aplicados dentro dos seguintes limites de 
concentração por modalidade de ativo financeiro, observados ainda os limites de concentração 
por emissor, em relação ao Patrimônio Líquido do FUNDO, conforme disposto nos quadros a 
seguir: 

 
 

(A) LIMITES POR MODALIDADES DE 
ATIVOS FINANCEIROS  

ISOLADOS  CUMULATIVOS  

I.  Cotas de fundos de investimento e 
cotas de fundos de investimento em 
cotas de fundos de investimento 
regulados pela Instrução CVM nº. 
555, de 17 de dezembro de 2014 
(“Instrução CVM 555”), classificados 

até 100,00%  

MÁXIMO DE 100,00%  



                                                                                                                                               

 

como “Fundo de Ações” e cotas de 
fundos de índice de ações admitidos 
à negociação em bolsa de valores ou 
no mercado de balcão organizado 

Cotas de fundos de investimento e 
cotas de fundos de investimento em 
cotas de fundos de investimento 
regulados pela Instrução CVM 555 

Até 100,00 % 

Cotas de fundos de investimento 
imobiliário 

Até 10,00 % 

Cotas de fundos de investimento 
em direitos creditórios e cotas de 
fundos de investimento em cotas de 
fundos de investimento em direitos 
creditórios 

Até 10,00 % 

Cotas de fundos de índice admitidos 
à negociação em bolsa de valores ou 

no mercado de balcão organizado 

Até 100,00 % 

Ativos emitidos ou 
negociados no exterior 

Até 20,00% 

Certificados de recebíveis 
imobiliários 

Até 20,00 % 

Outros ativos financeiros não 
previstos no item II abaixo 

Até 100,00 % 

II.  Títulos públicos federais e 
operações compromissadas 
lastreadas nestes títulos 

Até 200,00 %  

 

 

 

Ouro, desde que adquirido ou 
alienado em negociações realizadas 
em bolsas de mercadorias e futuros 

Até 100,00 % 



                                                                                                                                               

 

Títulos de emissão ou coobrigação 
de instituição financeira autorizada 
a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil (“BACEN”) 

Até 50,00%                      MÁXIMO DE 200,00% 

Valores mobiliários diversos 
daqueles previstos no item I acima, 
desde que registrados na CVM e 
objeto de oferta pública de acordo 
com a Instrução CVM nº 400/03 

Até 50,00 % 

III.  Ações admitidas à negociação em 

bolsa de valores ou entidade de 

balcão organizado; bônus ou recibos 

de subscrição e certificados de 

depósitos de ações admitidos à 

negociação em bolsa de valores ou 

entidade de balcão organizado; ou 

Brazilian Depositary Receipts, 

classificados como nível II e III 

ATÉ 100,00%                        

                         MÁXIMO DE 100,00% 

Cotas de fundos de investimento e 
cotas de fundos de investimento em 
cotas de fundos de investimento 
regulados pela Instrução CVM 555, 
classificados como “Fundo de 
Ações” e cotas de fundos de índice 
de ações admitidos à negociação em 
bolsa de valores ou no mercado de 
balcão organizado 

 

 

 

ATÉ 100,00% 

 

(B)   LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR LIMITES  



                                                                                                                                               

 

 

I.  

UNIÃO FEDERAL  

 

MÁXIMO DE 200,00% 

 

 

II.  

Instituição financeira autorizada a funcionar pelo 
BACEN 

MÁXIMO DE  20,00% 

 

III.  

 

ADMINISTRADOR, GESTORA ou empresas a eles 
ligadas  

 

MÁXIMO DE 20,00% 

 

IV.  

COMPANHIA ABERTA MÁXIMO DE 100,00% 

            V. FUNDO DE INVESTIMENTO MÁXIMO DE 100,00% 

            VI. Pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado 
que não seja companhia aberta ou instituição 
financeira autorizada a funcionar pelo BACEN 

MÁXIMO DE 5,00% 

 
O FUNDO pode realizar operações compromissadas, de acordo com a regulamentação do 
Conselho Monetário Nacional, utilizando como objeto os ativos financeiros que possam integrar 
a sua carteira, devendo, nos termos da legislação aplicável, ser observados os limites 
estabelecidos para os emissores, considerando que não há limites para as operações 
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.  

 
O ADMINISTRADOR e a GESTORA devem assegurar-se de que, na consolidação das aplicações do 
FUNDO com as aplicações dos fundos investidos, os limites de concentração por emissor e por 
modalidade de ativos financeiros previstos na regulamentação aplicável não sejam excedidos.  

 
O FUNDO poderá realizar operações no mercado de derivativos, admitindo-se o uso de 
alavancagem, sendo que a somatória das exposições finais aos mercados de risco a que o 
FUNDO poderá se expor não excederá o percentual do patrimônio líquido do FUNDO 
mencionado na tabela abaixo, podendo resultar em perdas patrimoniais para seu cotista, e 
inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista 
de aportar recursos adicionais ao FUNDO: 

 



                                                                                                                                               

 

OBJETIVO DAS OPERAÇÕES NO MERCADO DE 
DERIVATIVOS  
 

NÍVEL DE EXPOSIÇÃO A RISCO 
 

 
I.  

 
Proteção da Carteira ( HEDGE )  

Até 200% das  posições detidas à 
vista até o limite dessas posições  
 

II.  
 
 

Assunção de Posição  
 

É permitida a alavancagem em 
níveis de até 1.000% 
 

 
III.  
 

Arbitragem  
 

É permitda alavancagem em níveis 
de até 1.000% 
 

 
As aplicações dos recursos do FUNDO em quaisquer ativos financeiros considerados nos termos 
da regulamentação aplicável como de “crédito privado” deverão observar os limites dispostos 
no quadro abaixo, em relação ao Patrimônio Líquido do FUNDO: 

 
 

                                                     LIMITES DE CRÉDITO PRIVADO  

I. Limite mínimo  0,00% 

II.Limite máximo  50,00% 

 
 

O FUNDO poderá utilizar seus ativos para prestação de garantias de operações próprias, bem 
como emprestar e tomar títulos em empréstimo, desde que tais operações de empréstimo 
sejam cursadas através de serviço autorizado pelo BACEN ou pela CVM e desde que sejam 
observados os seguintes limites: 

 

 
 

OPERAÇÕES DE EMPRESTIMO  LIMITES  
 

 
I.

Operações de empréstimos de títulos 
públicos na modalidade “tomador” 

É permitido em níveis ilimitados  

Operações de empréstimos de títulos 
públicos na modalidade “mutuante” 

Máximo de 80,00% 

 
 

Conforme disposto no Parágrafo Nono acima, o FUNDO poderá realizar operações de 
empréstimos de títulos públicos na modalidade “tomador” em níveis ilimitados, que podem 
resultar em perdas patrimoniais para seu cotista, podendo inclusive acarretar perdas superiores 



                                                                                                                                               

 

ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais ao 
FUNDO. Parágrafo Décimo Primeiro - A GESTORA também deverá observar as seguintes 
vedações para a composição da carteira do FUNDO e realização de operações: 

 

                                                            VEDAÇÕES  

I. Títulos públicos de emissão de estados e Municípios 

  
Poderão atuar como contraparte em operações realizadas com o FUNDO, direta ou 
indiretamente, o ADMINISTRADOR, a GESTORA, os seus controladores, suas coligadas ou 
sociedades com eles submetidas a controle comum, bem como fundos de investimento e/ou 
carteiras de ativos financeiros por eles administrados.  
 
O FUNDO pode aplicar até 100% de seus recursos em cotas de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTORA por seus controladores, suas 
coligadas ou sociedades com eles submetidas a controle comum. 
 
Nas operações sem garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de 
compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo BACEN ou pela CVM, as posições 
detidas pelo FUNDO em operações com uma mesma contraparte serão consolidadas, 
observando-se, nesse caso, as posições líquidas de exposição, caso a compensação bilateral não 
tenha sido contratualmente afastada.  
 
O FUNDO não será obrigado a consolidar as aplicações em cotas de fundos investidos cujas 
carteiras sejam geridas por terceiros não ligados ao ADMINISTRADOR ou a GESTORA do FUNDO 
e quando os fundos investidos forem fundos de índices negociados em mercados organizados. 
 
As decisões de alocação dos ativos financeiros das carteiras dos fundos de investimento são 
tomadas pela GESTORA.  

 
As decisões são tomadas a partir das perspectivas para o quadro internacional, da análise do 
panorama político e da visão para a condução da política econômica e do comportamento das 
principais variáveis econômicas. Para as estratégias de curto prazo, a análise se concentra na 
aversão a risco dos investidores internacionais, em eventos específicos do quadro político e nas 
projeções para inflação, taxas de juros, atividade econômica e contas externas. Para a visão de 
médio prazo, maior peso é dado às perspectivas para o crescimento da economia mundial, para 
a situação geopolítica global, para a estabilidade do cenário político e para a solidez na 
condução da política econômica.  
 
A equipe de analistas de investimento da GESTORA é responsável pela avaliação do 
desempenho econômico-financeiro das empresas. Nesta abordagem são realizadas análises 
macroeconômicas, modelos quantitativos, bem como análises setoriais e específicas dos 
emissores dos ativos que compõem a carteira do FUNDO.  
 



                                                                                                                                               

 

Não obstante o emprego pelo ADMINISTRADOR e pela GESTORA de plena diligência e da boa 
prática de administração e gestão do FUNDO, e da estrita observância da política de 
investimento definida neste Regulamento, das regras legais e regulamentares aplicáveis a sua 
administração e gestão, o FUNDO estará sujeito aos riscos inerentes às aplicações em fundos de 
investimento, os quais poderão ocasionar flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos 
que compõem a sua carteira, acarretando oscilações no valor da cota, observado sempre o 
disposto no Parágrafo Segundo abaixo. 

 

 
 
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 
 
Valor Mínimo de Aplicação Inicial no FUNDO: R$ 30.000,00.  
Valor Mínimo de Movimentações subsequentes no FUNDO: R$ 10.000,00.  
Saldo Mínimo de Manutenção no FUNDO: R$ 20.000,00. 
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 4% (quatro por cento) sobre o valor do 
patrimônio líquido do FUNDO (“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 Depósitos Interfinanceiros), divulgado ela 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. 
 
 
 
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$ 
1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), 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 e debitada do 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  

O disposto neste Capítulo foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data da última 
alteração deste Regulamento e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento tributário 
aplicável aos cotistas e ao FUNDO. Existem exceções e tributos adicionais que podem ser aplicados, 
motivo pelo qual o cotista deve consultar seus assessores jurídicos com relação à tributação aplicável 
nos investimentos realizados no FUNDO. 
 
O ADMINISTRADOR, ao aplicar o disposto neste Regulamento no tocante à política de 
investimento do FUNDO, buscará perseguir o tratamento tributário aplicável aos fundos de 
investimento considerados de “longo prazo” para fins tributários, na forma da legislação em vigor. 
 



                                                                                                                                               

 

A tributação aplicável aos cotistas do FUNDO, como regra geral, é a seguinte: 
 

I. IOF/Títulos, Imposto sobre Operações Financeiras relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários, para as aplicações de longo e curto prazo: o IOF/Títulos é cobrado à alíquota 
de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação das cotas do 
FUNDO, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela 
regressiva anexa ao Decreto Nº 6.306/07, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do 
rendimento para as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. A alíquota do 
IOF/Títulos pode ser majorada, a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o 
percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a 
operações ocorridas após tal eventual aumento. 

 
II. Imposto de Renda:  

 
a) Caso a carteira tenha prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, os 

rendimentos auferidos nas aplicações em cotas do FUNDO serão tributados pelo 
Imposto de Renda Retido na Fonte: (i) no último dia útil dos meses de novembro e maio 
de cada ano ("come-cotas"), à alíquota 15% (quinze por cento); e (ii) no resgate, às 
alíquotas complementares e decrescentes de (a) 22,50% (vinte e dois inteiros e cinquenta 
centésimos por cento), para aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, (b) 
20% (vinte por cento), para aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 
360 (trezentos e sessenta) dias, (c) 17,50% (dezessete inteiros e cinquenta centésimos por 
cento), para aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 
(setecentos e vinte) dias, ou (d) 15% (quinze por cento), para aplicações com prazo acima 
de 720 (setecentos e vinte) dias; 

 
b) Caso a carteira tenha prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, os rendimentos auferidos nas aplicações em cotas do FUNDO são tributados pelo 
Imposto de Renda Retido na Fonte: (i) no último dia útil dos meses de novembro e maio 
de cada ano ("come-cotas"), à alíquota de 20% (vinte por cento), e (ii) no resgate, às 
alíquotas complementares e decrescentes de (a) 22,50% (vinte e dois inteiros e cinqüenta 
centésimos por cento), para aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta dias), ou (b) 
20% (vinte por cento), para aplicações com prazo acima de 180 (cento e oitenta e dias);  

 
A tributação aplicável ao FUNDO, como regra geral, é a seguinte: 
 

I. IOF/Títulos: as aplicações realizadas pelo FUNDO estão sujeitas atualmente à incidência 
do IOF/Títulos à alíquota de 0% (zero por cento), sendo possível sua majoração a 
qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e 
cinquenta centésimos por cento) ao dia. 

 



                                                                                                                                               

 

II. Imposto de Renda: os rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira são 
isentos do Imposto de Renda. 

 
 
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 
 


