TABELA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SLW
ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR
DOC. BASE JAN/2010 – ULT. ALT. Ago. 2017

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda, na qualidade de Instituição Financeira, e Distribuidora de Fundos, vem em
atendimento ao “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento” – “Código ANBIMA”,
apresentar os FUNDOS DE INVESTIMENTO SLW, segundo a metodologia “suitability”.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo
de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do Fundo é
recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. A rentabilidade não é líquida de Impostos.
A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos.
É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para
seus cotistas. Antes de investir, consulte disponibilidade do fundo.

PERFIS DE INVESTIMENTOS DEFINIDOS NA API:
PERFIL 1 – CONSERVADOR:
É esperada uma volatilidade de longo prazo baixa para esses portfólios. Portfólio típico deste Perfil mantém parcela
significativa de seus recursos em títulos e fundos indexados ao CDI e em instrumentos de renda fixa, podendo
existir uma discreta exposição aos fundos multimercado.
PERFIL 2 – MODERADO:
É esperada uma volatilidade de longo prazo média baixa para esses portfólios. Portfólio típico deste Perfil é
composto por títulos e fundos indexados ao CDI, instrumentos de renda fixa e fundos multimercado..
PERFIL 3 – DINÂMICO:
É esperada uma volatilidade de longo prazo média para esses portfólios. Portfólio típico deste Perfil também é
composto por títulos em fundos indexados ao CDI, instrumentos de renda fixa e fundos multimercados, podendo
haver uma discreta exposição a ações e demais ativos de renda variável.
NOME DO FUNDO:
AURORA FIM CP IE
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PERFIL 4 – Arrojado:
É esperada uma volatilidade de longo prazo média alta para esses portfólios, sendo esta a faixa de volatilidade
verificada em boa parte dos fundos multimercados disponíveis para aplicação no mercado local. Portfólio típico
deste Perfil é composto preponderantemente por fundos multimercados e já há exposição considerável a ações e
demais ativos de renda variável.
PERFIL 5 – 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.
NOME DO FUNDO:
BALANCE EQUITY FIA BDR NIVEL I
BAZAR FIP MULTIESTRATÉGIA
BELVEDERE RENOIR FIA
BTC FIC FIM
CORES FIP
FCL OPPORTUNITIES FIA IE
FIA HD - HOYA DIVIDENDOS
FIM FCL HEDGE
GREENGO FIA
LAIC NEMESIS FIM L LP
LSC FIM LP
MATISSE FIM
PERIMETER FIA
PERIMETER SOLARIS FIM
RIO GRANDE FIM LP
SLW SUPORTE FIM
SMARTQUANT FIM
THUNDERSTRUCK FIA

CLASSIFICAÇÃO FUNDOS
RENDA FIXA:
São Fundos que investem em títulos de renda fixa públicos e/ou privados, pós-fixados ou prefixados. Possuem gestão ativa que busca
retornos adicionais em cenários de queda nas taxas de juros. Os Fundos não acompanham obrigatoriamente as oscilações das taxas de
juros como os Fundos Referenciados DI, em função da possibilidade de investimento de uma parcela de seu patrimônio em títulos prefixados.
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MULTIMERCADO:
São Fundos de nível de risco médio ou alto, que investem em diversas classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, índices de preço e
derivativos), podendo ou não ter alavancagem. Seu objetivo é a busca de retorno no longo prazo, através de deslocamentos táticos entre as
diversas classes de ativos. Os Fundos Multimercados não possuem intervalos de alocação predeterminados, ou seja, um Fundo
Multimercados poderá estar aplicado em 30% em renda variável em um dia e zerar totalmente a posição no dia seguinte.
FUNDO DE AÇÕES:
São Fundos que investem no mínimo 67% do patrimônio no mercado à vista de ações de companhias abertas. Seu objetivo é a busca de
retorno no longo prazo por meio de investimento em ações com potencial de valorização. Os Fundos de Ações são indicados a investidores
que possuem horizonte de investimento de longo prazo, toleram a volatilidade e os riscos do mercado acionário (Bolsa de Valores).
FUNDO FIDC
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) é uma comunhão de recursos que destina parcela acima de 50% do seu respectivo
patrimônio líquido para aplicações em direitos creditórios.
FUNDO FIP
O Fundo de Investimento em Participações (FIP) é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em companhias abertas, fechadas ou
sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento.

