SulAmérica Investimentos e Franklin Templeton Investments
firmam parceria com lançamento de fundo de ações globais
Novidade amplia opções de diversificação para investidores institucionais e permite
acesso a mercados pouco explorados no país
São Paulo, 13 de agosto de 2015 – A SulAmérica Investimentos fechou uma parceria
com a gestora norte-americana Franklin Templeton Investments e apresenta ao mercado
um novo fundo multimercado de ações globais. O Sul América Franklin Templeton Fundo
de Investimento Multimercado com Investimento no Exterior chega como uma alternativa
de longo prazo e diversificação para os investidores institucionais.
O fundo tem gestão e administração da SulAmérica Investimentos, com política de
investimento que prevê a aquisição de cotas do fundo de ações globais gerido pela
Franklin Templeton Investments, o que permitirá acesso a mercados em diferentes
países e setores ainda pouco desenvolvidos no Brasil, como tecnologia e healthcare,
incluindo biotecnologia. O produto inicia suas operações com patrimônio líquido superior
a R$ 90 milhões, proveniente de seed money dos dois grupos em partes iguais.
O lançamento ocorre após um criterioso processo de avaliação e prospecção de
potenciais parceiros por parte da SulAmérica Investimentos, que considerou aspectos
como expertise, estrutura, governança corporativa e volume de operação. Com atuação
em mais de 150 países e cerca de US$ 880,6 bilhões em ativos sob gestão, a Franklin
Templeton Investments foi a gestora escolhida para o desenvolvimento do fundo pela
solidez, experiência internacional e potencial de sinergia com os negócios da companhia,
além da presença no Brasil por meio de sua subsidiária.
“Com esta parceria, oferecemos um produto que agrega a expertise das duas assets para
investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão sólida e confiável”,
afirma o vice-presidente da SulAmérica Investimentos, Marcelo Mello.
Para Marcus Vinícius Gonçalves, diretor-presidente da Franklin Templeton Investimentos
Brasil, subsidiária do grupo norte-americano, a parceria traz para a asset a oportunidade
de reforçar junto aos investidores institucionais brasileiros sua capacidade de atuação
global. “A parceria com a SulAmérica nos permitirá demonstrar como nosso
conhecimento em diversos mercados pode contribuir para proporcionar as melhores
opções de investimento e o melhor retorno possível para nossos clientes”, completou.
O novo fundo, que será lançado neste semestre, permite, além do acesso a setores
bastante desenvolvidos em diversos países, a diversificação de moeda. Tem aplicação
mínima de R$ 1 milhão e movimentações de R$ 500 mil. A taxa de administração é de
0,70% ao ano e não há taxa de performance. O pedido de resgate pode ser realizado a
qualquer momento com liquidação em D+5.
A SulAmérica Investimentos é a gestora e administradora de ativos de terceiros do grupo
SulAmérica. De perfil fundamentalista e multiproduto, a asset possui 19 anos de atuação

e recebeu rating máximo da Standard&Poor’s (AMP 1 – Muito Forte) pelo sexto ano
consecutivo.
Sobre a SulAmérica
A SulAmérica (BM&FBovespa: SULA11) é a maior seguradora independente do Brasil,
com uma rede de distribuição de mais de 30 mil corretores independentes. Fundada em
1895, a Companhia possui 5.300 funcionários e atua em várias linhas de seguros, como
saúde e odontológico, automóveis e outros ramos elementares, vida, além de outros
segmentos, como previdência privada, investimentos e capitalização. A SulAmérica tem
mais de 7 milhões de clientes, de pessoas físicas a grandes empresas, em todo o país.
Em 2014, a Companhia registrou receitas totais de R$ 16,9 bilhões. Para mais
informações, acesse: www.sulamerica.com.br.
Sobre a Franklin Templeton
A Franklin Templeton está presente na América Latina há quase 20 anos. A empresa
abriu seu primeiro escritório regional em 1995. Hoje, a empresa tem escritórios em São
Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México e Buenos Aires. Os fundos mútuos Franklin
Templeton têm investido na região desde o início de 1980. A Franklin Templeton
Investimentos Brasil (FTIB) é uma subsidiária da Franklin Resources Inc. que opera no
Brasil desde 1997. A empresa sediada em San Mateo, Califórnia, EUA, possui mais de
65 anos de experiência em investimentos e aproximadamente US$ 880,6 bilhões em
ativos sob gestão (dados de 31 de março de 2015). Para mais informações
visite www.franklintempleton.com.br

