
 

 

 
 

 

 

Nota de Imprensa      
 

Santander Asset Management abre para 
captação fundo atrelado à variação do dólar  

  
 Fundo Capital Protegido Dólar Multimercado protege o capital e proporciona 

ganhos com a valorização da moeda americana 

  

  
São Paulo, 14 de maio de 2014 – Os investidores do varejo interessados em diversificar sua 
carteira têm entre os dias 15 e 29 de maio para aplicar seus recursos no Fundo Capital Protegido 
Dólar Multimercado da Santander Asset Management. O fundo tem como objetivo obter 
rentabilidade que acompanhe as variações do Dólar Norte Americano frente ao Real num período 
de 12 meses. 
 
Os retornos esperados serão vinculados à variação da moeda norte-americana, conforme as 
condições abaixo: 
 

Cenários 
Variação acumulada do Dólar Norte 
Americano frente ao Real ao término 

do Prazo de Operação do Fundo 

Retorno esperado no término do 
Prazo de Operação do Fundo 

(A) Negativa ou Nula (menor ou igual a 0%) 
Valor correspondente ao saldo líquido 
detido por cada cotista no fechamento 
do dia 02/06/2014*. 

(B) Positiva (acima de 0%) 

No mínimo 100% da variação positiva do 
Dólar Norte Americano frente ao Real, 
limitado a um retorno nominal acima do 
CDI Projetado para o Prazo da 
Operação do Fundo (“Taxa Pré”) **. 

 
* Deduzidas as retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas inerentes ao Fundo.  
** O retorno previsto para o cenário B indicado no quadro acima será conhecido na data do início do Prazo da 
Operação do Fundo. 

 
O Fundo Capital Protegido Dólar Multimercado possui aplicação inicial de R$ 5 mil reais, taxa de 
administração 2,20% a.a e é indicado para investidores que desejam diversificar a carteira. 

  
Santander Asset Management 
A Santander Asset Management é uma gestora global, especializada na gestão de Fundos de 
Investimento e Carteiras Administradas, com 50% de participação do Banco Santander e 50% da 
Warburg Pincus e General Atlantic. Atuando há mais de 40 anos no mercado internacional, é a 
maior gestora internacional do Brasil, com R$ 128 bilhões sob gestão (Fonte: ANBIMA, 
Março/2014). 
 

 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7061/5157/5244 
e-mail: imprensa@santander.com.br 
www.santander.com.br / twitter.com/santander_br / SAC 0800 762 7777 Ouvidoria: 0800 726 0322 
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