
ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

SULAMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM AÇÕES 

1.2 CNPJ 

34.525.068/0001-06 

1.3 Data de início 

30/12/2019 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações Livre 

1.5 Código ANBIMA 

520.470 

1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não 

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

Ações 

1.8 Descreva o público-alvo. 

Investidores em Geral 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, a carteira de investimentos do FUNDO observará no que couber o previsto na Res. CMN 
4.661/18 e Res. CMN 3.922/10. 
1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco Bradesco: AG: 2856-8 C/C nº 29.471-3 

1.11 Conta CETIP (nº) 

31832.00-3 

1.12 Administração (indique contato para informações). 

Banco Bradesco (www.bradescobemdtvm.com.br) 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 

 Banco Bradesco (https://custodia.bradesco/) 
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1.14 Auditoria externa 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

1.15 

Caso se aplique, informar: 

Escriturador Não se aplica 

Custodiante Banco Bradesco S.A. 

Consultor Especializado Não se aplica 

Assessor Jurídico Não se aplica 

Co-gestor Não se aplica 

Distribuidor SulAmérica Investimentos DTVM 

Outros - 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 
Dias úteis, até 14h30, cotização 
D+1. 

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up 
period) e eventuais penalidades para resgates antes 
do término desse período. 

Não se aplica 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 
Dias úteis, até 14h30, conversão da 
cota em D+30 (corridos) e crédito 
em D+2 (úteis) da conversão. 

Aplicação inicial mínima R$ 1.000,00 

Aplicação máxima por cotista Não se aplica 

Aplicação adicional mínima R$ 1.000,00 

Resgate mínimo R$ 1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

Não há. 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

Não há. 

1.20 Taxa de administração 

2,00% a.a. 

1.21 Taxa de administração máxima 

2,90% a.a. 

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,04% a.a. 
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1.23 

Taxa de Performance  

% (Percentual) 20% 

Benchmark IVBX-2 

Frequência Semestralmente  

Linha-d’água (sim ou não) Sim 

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) Passivo 

 

1.24 
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for 
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance. 

Não há. 

1.25 
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

A remuneração pela distribuição corresponde a um percentual da taxa de administração e 
performance, e será paga diretamente pelo Fundo ao Distribuidor. 

2. Perfil 

2.1 Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de 
investimento. 

O fundo destina-se a receber aplicações de investidores em geral que possuam situação 
financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatível com o objetivo e a política de 
investimento do fundo, bem como conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao 
investimento do fundo. 
 
Para atingir o objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 95% de seus recursos em cotas do SUL 
AMÉRICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES inscrito no CNPJ/ME nº 
35.587.562/0001-68. 
 
Politica de Investimentos: 
 
(i) administrar, de maneira objetiva e concentrada, carteira de ações e de bônus de subscrição de 
ações de companhias de capital aberto admitidas à negociação em bolsa de valores, mercadorias 
e futuros, ou entidade mantenedora de mercado de balcão organizado credenciada na CVM - 
Comissão de Valores Mobiliários, registradas em sistemas de registro, de custódia ou de 
liquidação financeira devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM - 
Comissão de Valores Mobiliários, nas respectivas área de competência;   
 
(ii) administrar, de maneira objetiva e concentrada, carteira de debêntures conversíveis em 
ações e outros títulos de emissão de companhias abertas, não necessariamente listados em 
bolsa, objetivando obter liquidez e maximização do valor dessas posições, podendo também a 
carteira conter outros ativos financeiros e modalidades operacionais registradas em sistemas de 



  

4  

registro, de custódia ou de liquidação financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do 
Brasil ou pela CVM- Comissão de Valores Mobiliários, na respectiva área de competência;   
 
(iii) a obtenção de ganhos de capital através do aproveitamento de oportunidades de 
investimento em ativos financeiros emitidos por companhias abertas com alta perspectiva de 
crescimento no contexto da economia brasileira; e  

         
(iv) a aplicação, nos limites previstos neste regulamento e na legislação vigente e aplicável, em 
títulos de renda fixa, públicos e privados. 

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

Não se aplica. 

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

As decisões são basicamente tomadas em comitês: 
 
Comitê de Investimentos (Estratégico): 
O Comitê de Investimentos tem como objetivo avaliar os cenários econômicos internacional e 
nacional, formular as estratégias de alocação buscando sempre a melhor relação risco e retorno 
para as diversas carteiras visando um posicionamento estratégico de médio e longo prazo. 
Adicionalmente, para as alocações em renda variável são discutidos e analisados os diversos 
setores da economia, suas tendências e expectativas para as respectivas empresas. A frequência 
é mensal e suas decisões são registradas em atas. 
 
Membros: 

 Vice-Presidente de Investimentos 

 Diretor de Investimentos 

 Economista Chefe 

 Outros Membros: Head de Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos, Carteiras Proprietárias 
e os analistas de empresas. 

 
Fases do processo de investimentos em Renda Variável: 
1ª Etapa: Definição do Universo  
Classificação do universo de investimento depurado pelo valor de mercado, liquidez e abordagem 
sobre a capacidade de gerar retorno composto. 

 
2ª Etapa: Análise de Investimento  
Análise Qualitativa do Modelo de Negócio, da Competência do Management e da Alocação de 
Capital. Disciplinado processo em determinar distorções relevantes entre o valor intrínseco da 
empresa e seu preço atual (Conceito de Margem de Segurança) 
 
3ª Etapa: Construção do Portfólio  
Comitê de Investimentos com frequência semanal. Decisão de investimento a partir da 
apresentação do modelo de negócio e valuation de uma companhia. A alocação dos ativos 
dependerá do seu retorno potencial ajustado ao risco do negócio. Baixo turnover ratio 
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4ª Etapa: Acompanhamento Tático e de Desempenho  
Execução das posições do fundo. Monitoramento de riscos e ajustes táticos conforme o 
desempenho do portfólio. 
 
5ª Etapa: Controle de Risco 
Identificação dos riscos de mercado, intencionais e não-intencionais. Gerenciamento de liquidez 
dos ativos no mercado. 
Três Pilares Fundamentais: 

 

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 
Não possui. 

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 
 

• Philipe Biolchini – Diretor de Investimentos 
Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, Philipe é graduado em Economia, 
CFA e possui especializações no segmento pelas universidades de Harvard, Insead e New York 
Institute of Finance, dentre outras. Em sua trajetória executiva passou por instituições como 
BBA/Icatu, Itaú, ING e em sua última posição atuou como sócio da Vintage Investimentos, antes 
de ingressar na SulAmérica Investimentos em 2015. 
 
• Juan Morales –  Superintendente Renda Variável 
Atua no mercado financeiro há mais de 20 anos, sempre em foco em análise de investimentos e 
administração de carteiras de ações. Graduado em Engenharia pela PUC-RJ, possui Mestrado 
Stricto Sensu em Economia pelo INSPER, especialização no segmento pela Northwestern 
University e certificação CFA (Chartered Financial Analyst). Antes de ingressar na SulAmérica 
Investimentos foi responsável pela gestão de fundos renda variável em instituições como Banco 



  

6  

Itaú, Western Asset, G5 Evercore, Grandprix Investimentos e Daycoval Asset. 
 
• João Saldanha – Analista/Gestor de Renda Variável 
João tem mais de 20 anos de experiência como analista de renda variável. Foi sócio na GTI 
Administração de Recursos. Atuou de 2004 a 2007 no Unibanco, passando ainda pelo Banco 
Santander, Bozano Simonsen, Grupo Gerdau e Bradesco BBI como analista e gestor de ações. 
João é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), possui 
MBA pela Universidade de Michigan e obteve o Chartered Financial Analyst (CFA) em 2004.  
 
 • Rodrigo Faria – Analista/Trader de Renda Variável 
Bacharel em Administração Pública e de Empresas pela FGV/RJ, com pós-graduação em Gestão 
de Negócios e Finanças pela FIA-USP/SP e especialização em Advanced Topics in Financial 
Decisions and Corporate Policy pela University of La Verne (Califórnia/EUA). Rodrigo possui 12 
anos de experiência em Relações com Investidores, tendo trabalhado em companhias como: TIM, 
Contax, Oi, CSU CardSystem e Unidas. Também atuou em Equity Research (sell-side) no Banco 
Fator. Em dezembro/20, migrou sua carreira para buy-side ao integrar a SulAmérica 
Investimentos. 
 
• Maurício Flauzino – Analista/Trader Renda Variável 
Maurício se formou em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) em 2002. Iniciou 
sua carreira como analista de fundos de investimentos no BBVA em 2000. Ingressou na 
SulAmérica Investimentos em 2004, na área de Back-office, passando para área de risco de 
mercado em setembro/2006, e a partir de 2008 passou a integrar o time de Gestão de Renda 
Variável.   
 

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

 

Mudança Profissional Ano 

Entrou 
Juan Morales 2017 

Rodrigo Araújo de Faria 2020 

Saiu 

Fernando Tendolini 2017 

Rodrigo Andrade 2017 

Eduardo Carlier 2017 

Angélica Marufuji 2017 

Marcelo Marin 2021 
 

4. Estratégias e carteiras 

4.1 Descreva  as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em 
cenários de stress. 



  

7  

Para os fundos de ações, o cálculo de risco e seu gerenciamento é feito através do B-VaR 
(Benchmark VaR), que indica a perda máxima relativa à carteira de referência e é calculado como 
o VaR de um portfólio consistindo de uma posição comprada no portfólio original e uma posição 
vendida no benchmark. 
 
Todos esses cálculos são feitos através do sistema “MITRA” e o seu detalhamento encontra-se no 
‘Manual de Risco de Mercado’. Para composição da base do cálculo de stress, preferimos utilizar 
uma fonte de terceiros, amplamente divulgada para o mercado financeiro que são as curvas 
calculadas periodicamente pela BM&F. Desta maneira, procuramos evitar subjetivismos ao 
calcular os cenários de stress. Tal metodologia foi validada pelo departamento econômico. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 

O fundo não realiza operações de day trade. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

Proteção de carteira ou de posição SIM (  )      NÃO (X) 

Mudança de remuneração/indexador SIM (  )      NÃO (X) 

Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, 
box, financiamentos com termo etc.) 

SIM (  )      NÃO (X) 

Alavancagem SIM (  )      NÃO (X) 

 

5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 

Juros SIM (  )      NÃO (X) 

Câmbio SIM (  )      NÃO (X) 

Ações SIM (  )      NÃO (X) 

Commodities SIM (  )      NÃO (X) 

Em Bolsas: 

Com garantia SIM (  )      NÃO (X) 

Sem garantia SIM (  )      NÃO (X) 

Em Balcão 

Com garantia SIM (  )      NÃO (X) 

Sem garantia SIM (  )      NÃO (X) 

 

5.3 Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Não se aplica. 
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6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)      NÃO (  ) 

Até 100% do PL 

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)      NÃO (  ) 

Até 100% do PL 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 

R$ 60.540.239,65 em 01/03/2021 

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 

R$ 59.589.792,79 em 01/03/2021 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 

PL Fundos de Ações é de R$ 2,1 bilhões. 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Acreditamos que, nas atuais condições de mercado, R$ 1bi seria o patrimônio da estratégia 
adequado de investimento para atingir o objetivo de retorno e liquidez da carteira.  

7.5 Número de cotistas. 

47 cotistas em 01/03/2021 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

0% do Passivo em 01/03/2021 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 

A participação máxima ideal permitida por um cotista nos fundos é de 12% do fundo, com 
exceção de casos que tenham informações das intenções do fluxo de movimento do cliente, 
fundos em constituição. Esta regra não se aplica para fundos que tenham ações de alta liquidez, 
isto é, as 10 maiores ações participantes do índice Bovespa e IBX. 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 

Os 10 maiores cotistas detêm 99% do PL do fundo em 01/03/2021. 

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim. Em Março de 2021 a administração do fundo, anteriormente feita pela SulAmérica 
Investimentos DTVM foi transferida para a BEM DTVM. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado 
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(com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não obteve nenhum comentário. 

8. Gestão de risco 

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Não se aplica. 

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

Utilizamos uma política de controle do gerenciamento do risco de liquidez, que trata dos ativos e 

passivos do fundo. No caso do ativo o fundo deve possuir liquidez maior que 20% do patrimônio 

líquido. 

8.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

O fundo não opera derivativos. 

8.4 Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 
realiza o acompanhamento? 

O fundo é monitorado tanto no fator de risco de mercado como no risco de liquidez. Todas as 
posições são boletadas no sistema de risco que calcula o risco de mercado e monitora os níveis 
de liquidez. Além disso, monitoramos os spreads bid/ask dos ativos e dados de volume de 
negociação. O fundo tem um relatório de monitoramento de risco diário. 

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e 
Expected Shortfall)? 

O controle de risco utilizado é o VaR. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

São utilizadas no FUNDO técnicas de monitoramento de risco para obter estimativa do seu nível 
de exposição aos riscos acima mencionados, de forma a adequar os investimentos do FUNDO a 
seus objetivos. Os níveis de exposição a risco (i) são definidos em comitês que contam com a 
participação dos principais executivos das áreas ligadas à gestão de recursos; (ii) são aferidos por 
área de Risco e Compliance especializada e segregada da mesa de operações; e (iii) podem ser 
obtidos por meio de uma ou mais das seguintes ferramentas matemático-estatísticas, 
dependendo dos mercados em que o FUNDO atuar: 
  

 Monitoramento e controle de alavancagem – alavancagem é a utilização de operações 
que expõem o FUNDO a mercados de risco em percentual superior ao seu patrimônio, 
com o consequente aumento dos riscos e da possibilidade de perdas; 

 

 VaR – Valor em Risco – estimativa da perda potencial esperada para a carteira do FUNDO, 
em dado horizonte de tempo, associado a uma probabilidade ou nível de confiança 
estatístico, sendo que a volatilidade e matriz de correlação são calculados pelos 
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procedimentos conhecido por EWMA (volatilidade histórica com alisamento exponencial, 
que significa atribuir maior peso as observações mais recentes); 

 

 B-VaR – Benchmark VaR – estimativa da perda potencial esperada para uma carteira do 
Fundo comparativamente com um carteira Benchmark, em dado horizonte de tempo, 
associado a uma probabilidade ou nível de confiança estatístico; 

 

 Teste de estresse – consiste em recalcular o valor da carteira para alguns cenários, ou 
combinações deles, representativos de situações de crises ou choques nos mercados que 
afetam a carteira. Em outras palavras, tal analise objetiva avaliar o comportamento da 
carteira para grandes mudanças nas variáveis chaves subjacentes; 

 

 Risco de concentração – monitoramento e controle da concentração da carteira do 
Fundo; 

 

 Risco de liquidez – a política diz respeito ao risco do gestor de investimento não conseguir 
atender as necessidades e/ou obrigações de liquidez do fundo sem causar impacto em 
termos de precificação quando da liquidação da carteira do fundo. O monitoramento 
submete a carteira do FUNDO a testes periódicos com cenários que levam em 
consideração as movimentações do passivo, liquidez dos ativos financeiros, obrigações e a 
cotização do fundo; 

 

 Risco de crédito – o risco de credito está associado a possíveis perdas que o credor possa 
ter pelo não pagamento por parte do devedor dos compromissos assumidos. O 
gerenciamento do risco de crédito é feito por meio de processo de análise do ativo e do 
emissor;  

 

 O monitoramento (i) leva em conta as operações do FUNDO; (ii) utiliza dados históricos e 
suposições para tentar prever o comportamento da economia e, consequentemente, os 
possíveis cenários que eventualmente afetem o FUNDO, mas não há como garantir a 
precisão desses cenários; e (iii) não elimina a possibilidade de perdas. 

 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

A redução da exposição será executada. 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5? 

Limite BVAR - Dia - 3% - Nível Conf.95% 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 

Diariamente é verificado se o risco atual do fundo (VaR, 95%, ano) está em linha com o risco 
máximo que ele poderia assumir. Caso seu risco seja superior ao limite, o gestor deve reduzir 
posições a fim de reenquadrar o fundo. 

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 
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atingido? Comente. 

O limite foi ultrapassado em 03/2020, devido a oscilações no mercado causadas pelo COVID-19, o 
pico foi de 347% em 23/03/20. 

8.11 

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? -2,36% Var dia % do PL 

6 meses? -2,56% Var dia % do PL  
 

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

O fundo não alavanca. 

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.  
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Não há. 

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 
foi excedido e por quê? 

Não há.  

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos 

 3 (três) meses? -19,64% Stress dia % PL 

6 (seis) meses? -19,64 % Stress dia % PL 
 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 

Não houve. 

9. Comportamento do fundo em crises 

Período* Evento 
Comportamento 
(variação do fundo) 

Explicação 

Mar/20 COVID-19 
Rent Fundo: -42,67% 
Rent Bench: -33,77% 

Sensibilidade 
a crises 

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01). 

10. Três períodos de maior perda do fundo 

 Período Evento Perda Explicação 
Tempo para 
recuperação 

1 Mar/20 COVID-19 -42,67% Impacto global devido à pandemia. - 

2 Fev/20 COVID-19 -7,49% Impacto global devido à pandemia. - 
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11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 

anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 

Fundo Master   

 
11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não há mudanças de estratégias. O tamanho das posições é adequado conforme fluxo de 
recursos. 

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da 
gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

Não. 

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 
para distribuidores/alocadores? 

A carteira do fundo é enviada semanalmente às segundas-feiras para os alocadores com posição 
de D-1. 

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos? 

Mensalmente. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

O fundo é distribuído pelo próprio administrador e por distribuidores contratados. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Distribuidor % 

1 90,71% 

2 4,69% 

3 4,32% 

4 0,25% 

5 0,03% 
 

Categoria PA PnL Nominal Custo de Oport.Nom Rentabilidade(%) Rentabilidade Custo Op(%) Alpha(%)

COTAS DE FUNDOS -8.733.443 1.338.044 1,89% -2,94% 4,83%

CAIXA 14.448 14.520 0,00% -0,03% 0,03%

CUSTOS -1.133.729 0 -0,31% 0,00% -0,31%
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13. Atendimento aos cotistas 

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 
periodicidade? Com que defasagem? 

01) Boletim semanal: Comentário sobre a agenda da semana e opinião da gestão sobre a direção 
dos mercados, análises econômicas e análises setoriais. Frequência semanal (enviado toda 
segunda-feira). 
02) Palavra do Gestor: Comentários sobre fundos. Frequência mensal (emitido até o 5º dia útil). 
03) Informativo mensal (até o 5º dia útil). 
04) Extrato mensal (até o 10º dia útil). 

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e 
com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

Web site – www.sulamericainvestimentos.com.br, telefone, e-mail, fax. As informações são 
atualizadas diariamente.     

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 
acessado e qual o horário para atendimento? 

Atendimento é de segunda-feira à sexta-feira no horário comercial através do email 
investimentos@sulamerica.com.br e pelos telefones (11) 3779 4989/ (11) 3779 4817 / (11) 3779 
4988 

14. Investimento no exterior 

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 
utilizados. 

Não se aplica. 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Não se aplica. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica. 

14.4 Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica. 

14.5 

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo 
de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de 
serviços e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior 
(administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário  

Custodiante  

Auditor  
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RTA  

Prime Brokers  

NAV Calculator  

Domicílio do fundo  

Taxa de administração  

Código ISIN do fundo  

Moeda do domicilio fundo no exterior  

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

 

Não se aplica. 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 
contaminação entre elas. 

Não se aplica. 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

Não se aplica. 

15. Anexos (quando aplicável) 

15 Anexos (quando aplicável) Marcar Anexos ou link para acesso ao documento 

15.1 Regulamento http://sistemas.cvm.gov.br/ 

15.2 
Formulário de informações 
complementares 

Não se aplica 

15.3 
Última lâmina de 
informações essenciais 

http://sistemas.cvm.gov.br/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou 
materiais de divulgação 

https://www.sulamericainvestimentos.com.br/produtos/f
undos-de-investimentos/escolha-seu-fundo/ 

 

São Paulo, 1 de março de 2021. 

 MARÍLIA MORAIS MARIA AUGUSTA CRESPO MOSCA TOMITA 

GERENTE DE PRODUTOS DIRETOR(A) 

11 3779-4875 11 3779-4835 

marilia.morais@sulamerica.com.br mariaaugusta.mosca@sulamerica.com.br  
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