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Schroder High Grade busca um rendimento 

superior ao CDI, através do investimento em 

ativos de elevada qualidade de crédito. 

 Classe de Ativo 

 Renda Fixa                                   Ações 

  Multimercado                            Balanceado 

Principais Pilares de Gestão   Perfil da Carteira  

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

          

 

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

 
 

 
 
 

 
Gestão de Risco e Governança 
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 
limitação de cross-trade e adverse selection no 
melhor interesse dos clientes. 
 

 Integração Global 
Time de gestão integrado aos times de gestão 
globais da Schroders, aliando expertise internacional 
ao processo de investimento do fundo no Brasil. 
Mais de 20 profissionais de investimentos cobrindo 
Brasil. Nota Máxima pela pela FitchRatings: 
Excelência em Gestão. 
 

Gestor do Fundo 

Leandro Trielli 

Trielli iniciou sua carreira como Trainee no Unibanco em 2006. Após o fim do programa, ingressou no 
Unibanco Asset Management, atuando como Analista de Crédito. Tornou-se gestor dos Fundos de 
Crédito, com patrimônio líquido total de aproximadamente USD 25 bilhões, permanecendo até 
Jun/11. Após este periodo, ingressou no Banco Pan para integrar a equipe de crédito high yield, com 
uma carteira superior a USD 400 milhões. Em mai/13, foi contratado pelo Santander Asset para ser o 
gestor dos Fundos de Crédito, responsável por USD 15 bilhões. Trielli possui Mestrado em Economia 
pelo Insper e graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina.  
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Composição do Portfólio meramente ilustrativos. Os valores apresentados acima são 
parâmetros internos, não constam nos regulamentos dos fundos e estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio. 
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Processo de Investimento 
 

 

 

 

Características do Crédito  Sobre a Schroders  

 

Rating 
(S&P) 

Spread 
Médio* 

High Grade AA - AAA 0,80% 

High Yield A - BBB 2,50% 

Cash 

(LFT) - 0,01% 

Tabela e Spread médio meramente ilustrativos, Não constam no regulamento do 
fundo e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

  

 

 

 

 
Aspectos Operacionais 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda (“Schroder”) e não deve ser entendido como uma aná lise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário, propost a  de  
compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativ os financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo e não considera os objetivos de inv estimento, as 
condições financeiras, ou as necessidades particulares e específicas de quaisquer quotistas do Fundo ou outros invest idores. As opiniões expressas nesse material são da Schroder e podem mudar a 
qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido a pós esta data, não sendo obrigação da Schroder atualizar este material 
para refletir ocorridos após sua apresentação. A Schroder não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL 
E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS ORIGINAIS. Leia o formulário de informações complementares,  a lâmina 
de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser 
significativamente diferentes. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.  PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É 
RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A lâmina e o regulamento do Fundo podem ser obtidos em www.bnymellon.com.br.  

 

 
 

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

 
Uma extensiva rede global de mais de 5.000 
funcionários. 

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

Mais de 215 anos de experiência em 
investimentos. 

Presente no Brasil há mais de 25 anos. Entre 
as 20 maiores gestoras independentes do 
país. 

CNPJ 
31.961.612/0001-74 

Data de Início 
26 Dezembro 
2018 
 

Taxa de 
administração 
0,60% a.a. 

Taxa de 
performance 
Não há 

    

    

  

Patrimônio Líquido 
74.153.760,67 

Aplicação mínima       
R$ 500,00 

Benchmark 
CDI 

   

   

  

Cota de Aplicação 
D+0 

Cota de Resgate 
D+0 

Liquidação de 
Aplicação 
D+0 

Liquidação de 
Resgate 
D+1 

    

    

    

Tributação 
Longo Prazo 

Classificação Anbima 
Renda Fixa – Duração 
Livre- Grau de 
Investimento 

Público Alvo 
Investidores 
em geral 

   

   

ESTE MATERIAL É PARA DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA A DISTRIBUIDORES E CONSULTORES DE 
VALORES MOBILIÁRIOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO NEM SERVIR DE APOIO POR OUTRAS 
PESSOAS. 

http://www.bnymellon.com.br/

