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Principais Pilares de Gestão

Geração de Retorno

Gestão ativa do portfolio de alta qualidade de crédito 
e baixa concentração por emissores e setor 
econômico.

Análise fundamentalista das empresas através de 
modelos proprietários é base para a composição da 
carteira.

Pesquisa

Integração Global

Time de gestão integrado aos times de gestão global 
da Schroders, aliando expertise internacional ao 
processo de investimento do fundo no Brasil. 
Contamos com 5 profissionais dedicados ao Brasil e 
LATAM, com experiência média superior a 13 anos.

Segue os padrões globais de risco e governança e 
possui áreas de Risco e Compliance independentes. 
Apresentação e aprovação dos cases de crédito em 
comitês de investimentos. Políticas robustas para 
mitigação de conflitos, no melhor interesse dos 
clientes.

Gestão de Risco e Governança 

Schroder Premium 45 Advisory busca rendimentos 
superiores ao CDI, a médio e longo prazo, através de 
investimentos em ativos de crédito, de forma 
diversificada e com  baixa concentração por emissores 
e setores econômicos.

Composição da Carteira

Características do Crédito

* Composição da Carteira e Spread Médio são estimativas, com intuito ilustrativo. 
As concentrações alvo por emissor são parâmetros internos, não constam nos regulamentos dos fundos e estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*Composição gerencial e ilustrativa

Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 2021

Fundo

CDI

0,20 0,19 0,17 0,45 0,41 0,79 1,65

Desde o Início 

2,84

0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,20 0,49 1,20

% CDI 126% 125% 101% 298% 302% 395% 337% 237%
A divulgação da rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem nega�vas, podem induzir o inves�dor a erro, não sendo, dessa forma, uma maneira adequada para transmi�r uma informação ao inves�dor e potencial inves�dor.

Schroder Premium 45 Advisory

Fundo de Investimento em Crédito Privado

Rentabilidade (%)

*Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. 



Informações Gerais

37 países na Europa, Américas, Ásia, Oriente 
Médio e África.

Para maiores informações: 

www.schroders.com.br

Mais de 215 anos de experiência em 
investimentos.
Presente no Brasil há 25 anos.

Entre as 20 maiores gestoras independentes 
do país.

Uma extensiva rede global de mais de 5.500 
funcionários.

US$693,3 bilhões sob gestão em ações, 
renda fixa, multi-asset, alternativos e real 
estate.

Sobre a Schroders

Schroder Premium 45 Advisory

Fundo de Investimento em Crédito Privado

Este material foi preparado pela Sc roder Investment Management Brasil Ltda (“Sc roder”) e não deve ser entendido como uma análise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário, proposta de 
compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo e não considera os objetivos de investimento, as 
condições financeiras, ou as necessidades particulares e específicas de quaisquer quotistas do Fundo ou outros investidores. As opiniões expressas nesse material são da Sc roder e podem mudar a 
qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após esta data, não sendo obrigação da Sc roder atualizar este material 
para refletir ocorridos após sua apresentação. A Sc roder não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. ESTE MATERIAL NÃO PODE SER 
REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se  ouver, e o regulamento antes de investir. 
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de 
Crédito. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Supervisão e Fiscalização: 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A lâmina de informações essenciais e o regulamento do Fundo podem ser obtidos em 
www.bnymellon.com.br. 
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Schroder Premium 45 Advisory CDI

Performance

Retorno Máximo Mensal Retorno Mínimo Mensal Meses Positivos Meses Negativos

Schroder Premium 45 Adv FI RF 0,67% 0,17% 7 0

Volatilidade Anualizada

0,82%

Dados estatísticos - 12m

Fechamento de mês
Patrimônio Líquido (R$)
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R$)
Início do Fundo
Público Alvo
Gestor
Administrador
CNPJ
Categoria ANBIMA
Benchmark
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Investimento Mín. Inicial
Mínimo por Movimentação (R$)
Saldo Mínimo (R$)
Cota de Aplicação
Cota de Resgate
Liquidação de Aplicação
Liquidação de Resgate
Data e Horário de Movimentação
Distribuidor
Tributação
Classificação de Risco (Metodologia do Adm)

11.764.899

 11.384.979
03/08/2020

Investidores em geral

Schroder Investment Management Brasil Ltda
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA

37.539.419/0001-26
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

CDI
0,50% a.a.

20% sobre o que exceder o CDI
R$ 1.000,00

R$ 500,00
R$ 500,00

D+0
D+45 (Corridos)

D+0
D+46 (Corridos)

Até às 14h30 (Brasília)
XP Investimentos

Longo Prazo 
Arrojado




