
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Atua no mercado de renda variável, buscando ações com elevado potencial de valorização sem abrir mão 
do conservadorismo. Tem como principal objetivo superar a rentabilidade do Índice Bovespa. 

Data de constituição Maio/1997 

PL em 31/05/2011 R$ 20,3 milhões 

PL médio 12 meses R$ 19,4 milhões 

Investimento mínimo R$ 100,00 

Quota de aplicação D+0 

Quota de resgate D+1 

Liquidação do resgate D+4 

Liquidez Diária 

Horário de movimentação das 9h às 12h 

Taxa de Administração 2% a.a. 

Taxa de Performance não há 

Imposto de Renda 15% no resgate 

Código ANBIMA 232505 

Administrador Solidus 

Gestor SAP* 

                                   *Solidus Administração de Patrimônio 

 

  

 

PÚBLICO ALVO 

Este fundo visa captar investidores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, que buscam retornos superiores 
dentro do mercado de ações e que possuam perfil de longo prazo.  

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Este fundo busca obter rentabilidade diferenciada através do investimento em ações de empresas de 
diversos setores. A gestão do fundo integra companhias de menor porte (small caps) e de grande liquidez 
(blue chips) com o intuito de potencializar os ganhos. 

 A tomada de decisão leva em conta principalmente aspectos fundamentalistas, mas também faz uso dos 
diversos instrumentos técnicos disponíveis no mercado de renda variável. O cenário macroeconômico e 
microeconômico também são analisados durante as decisões de investimentos.  

O fundo tem como prática estar com, no mínimo, 67% de seu patrimônio investido em ações. 
Complementarmente, o fundo pode estar com no máximo 33% de seu patrimônio investido em títulos 
públicos e fundos de renda fixa. O fundo ainda pode operar com derivativos de ações sob a forma de 
hedge ou de alavancagem, exclusivamente na modalidade com garantia. 
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DADOS COMPLEMENTARES 

 

 

 FUNDO 
SOLIDUS 

IBOVESPA 

Mai/10 -4,9% -6,6% 
Jun/10 -4,5% -3,3% 
Jul/10 8,04% 10,8% 

Ago/10 0,6% -3,5% 
Set/10 6,0% 6,5% 
Out/10 1,5% 1,7% 
Nov/10 0,0% -4,2% 
Dez/10 7,4% 2,3% 
Jan/11 -3,1% -3,9% 
Fev/11 0,1% 1,2% 
Mar/11 1,3% 1,8% 
Abr/11 0,5% -3,6% 

Maio/11 0,1% -2,3% 

 

COMPOSIÇÃO DO FUNDO   
Maio/2011 

 

 

 

 Anual Acumulado 

 Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa 

1997* -3,2% -9,8% -3,2% -9,8% 

1998 -14,5% -33,5% -17,2% -40,0% 

1999 143,9% 151,9% 101,9% 51,2% 

2000 8,4% -10,7% 118,9% 35,0% 

2001 -22,7% -11,0% 69,3% 20,2% 

2002 -4,9% -17,0% 61,0% -0,3% 

2003 70,5% 97,3% 174,5% 96,8% 

2004 31,8% 17,8% 261,7% 131,8% 

2005 18,3% 27,7% 328,0% 196,1% 

2006 36,1% 32,9% 482,2% 293,6% 

2007 59,9% 43,6% 831,3% 465,4% 

2008 -24,2% -41,2% 606,3% 232,3% 

2009 56,7% 82,7% 1007,0% 507,0% 

2010 16,1% 1,0% 1185,2% 513,3% 

2011** -1,1% -6,8% 1170,9% 471,9% 

* Desde maio/97 
** Acumulado até 31/05/2011 

 

As informações contidas nesse material são de caráter informativo, não constituindo oferta de compra ou venda de cotas do fundo. Rentabilidade passada não é garantia de futuros 
rendimentos. Antes de aplicar em fundos ou clubes leia o prospecto e assine o termo de adesão. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do gestor ou administrador, 
nem com recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As rentabilidades não estão líquidas de imposto de renda. As cotas do fundo podem ser afetadas por diversos fatores, 
como por exemplo, mudanças no panorama macroeconômico, mudanças regulatórias, setoriais, etc. Além disso, os preços também podem ser afetados por questões específicas de 
cada empresa que o constitui, como por exemplo, concorrência, fornecedores, governança corporativa, etc. O fundo ainda pode estar exposto ao risco de concentração.  

 

Maiores Informações  Ligue 0xx(51) 3327-9888 email: solidus@solidus.com.br - Ouvidoria 0800-724-3031 

Solidus – A Bolsa ao seu alcance www.solidus.com.br 
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