
Informações Gerais

Características do Benchmark para a carteira de Renda Fixa (IMA-Geral)

IMA-Geral O IMA-Geral é uma família de índices de renda fixa calculada e divulgada pela Anbima. Ela é composta de carteiras teóricas de títulos públicos federais, 
separadas de acordo com seus indexadores e prazos.

Composição 
IMA-Geral

A atual alocação do índice é representada pelo gráfico abaixo. A exposição desta carteira faz referência ao último dia do mês em questão

Vantagens do 
IMA-Geral

Transparente - os ativos que o compôem e seus pesos relatívos são claramente definidos
Representativo - o índice tem uma boa representatividade dos diversos sub-segmentos da renda-fixa no Brasil
Confiável - Calculado por entidade isenta e de confiança dos investidores (Anbima)

IMA-S: Índice que representa a carteira de LFT em mercado com remuneração flutuante 
atrelada à taxa Selic
IMA-B: Índice que expressa a variação de mercado dos títulos atrelados à inflação (IPCA)
IMA-C: Índice que expressa a variação de mercado dos títulos atrelados à inflação (IGPM)
IRFM: Índice que expressa a variação de mercado dos títulos prefixados do governo - LTN 
e NTN-F

Liquidez - 60 dias de carência para resgates e transferências externas (para outra seguradora) a partir da 1º contribuição ou do último resgate / transferência 
efetuado pelo cliente

VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) tem como objetivo acumulação de longo prazo, que visa o recebimento de uma renda de aposentadoria
complementar à recebida pela Previdência Social. Os recursos aplicados neste VGBL são investidos no fundo Schroder Brasil Conservative FIC, fundo
gerido pela Schroder Investment Management Brasil

Metlife VGBL 
Legacy

Objetivo O Schroder Brasil Conservative FIC tem por objetivo proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através das oportunidades oferecidas, 
preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem
risco de moeda estrangeira ou de renda variável, mediante a utilização do IMA - Geral como referência

Política de 
Investimento

Para a realização do objetivo do fundo, o gestor comprará até 100% de cotas do Fundo de Investimento Renda Fixa Metlife Schroder Previdência 
Corporate (CNPJ 09.236.927/0001-08) com benchmark IMA-Geral (Índice de Mercado Anbima).
- Renda Fixa: O gestor buscará investir preferencialmente em títulos públicos federais com taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas e atrelados a índices 
de preços tais como IGP-M e IPCA, buscando obter retornos superiores aos do IMA-Geral.

Per�l de 
Investimento

- Para clientes que buscam valorização do capital investido, no longo prazo, investindo no mercado de renda fixa
- Uma alternativa para diversificação dos investimentos nos mercados de renda fixa
- Conveniência e os benefícios de uma gestão profissional e experiente

Tributação Há incidência de imposto de renda sobre a rentabilidade obtida de acordo com a tabela escolhida pelo participante (Tabela Progressiva 
ou Tabela Regressiva) e legislação em vigor.
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Cota no dia 29/03/2018
Patrimônio Líquido (R$)
PL Médio - Últimos 12m
Saldo Mínimo
Horário de Movimentação
Aplicação Inicial Mínima (R$)
Resgate Mínimo
Taxa de Administração

2,65158
325.097.705
340.512.182

R$ 30.000
Até as 14:30 (Brasília)

300.000
Não há

0,8% a.a.

Gestor
Administrador
Categoria ANBIMA
CNPJ
Público Alvo
Início do Fundo

Schroder Investment Management Brasil Ltda
Citibank DTVM SA

Previdência Renda Fixa
09.273.633/0001-48

Investidor Qualificado
15/08/2008
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Rentabilidade (%)

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fundo 2,10 0,61 0,85

IMA-G 1,76 0,72 0,96

Rentabilidade (%)

2018 12 m 24 m 2017 2016 2015 2014

Fundo

IMA-G

3,60

3,47

9,80

10,78

29,66

31,65

11,63

12,82

20,31

21,00

7,87

9,32

10,93

12,36

Dados de Rentabilidade

* O índice não é parâmetro objetivo do fundo

Diferença entre 
o IMA-Geral e 
o CDI 

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) representa os depósitos interfinanceiros, que são transações interbancárias. Trata-se deuma taxa 
de curtíssimo prazo (1 dia) e é o mais popular benchmark de renda fixa brasileira. Estamos passando por um processo de estabilização, 
alongamento de prazos e sofisticação dos mercados financeiros. Com isso, em um futuro próximo, esta taxa poderá não ser mais a principal 
referência de rentabilidade e avaliação da performance dos gestores.
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Estatísticas IMA-Geral x CDI   (%)

Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal
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0,93

-0,24

0,00
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