
Schroder Best Ideas ESG FIA
Fundo de Investimento em Ações

Schroder Best Ideas ESG FIA conta com gestão
ativa e carteira concentrada nas melhores ideias de
investimento em ações, respeitando princípios de
sustentabilidade através de integração ESG, combinada à
análise fundamentalista dos papéis.

Classe de Ativo

Renda Fixa Ações - Brasil 

Multimercado Balanceado

Principais Pilares de Gestão
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Geração de Retorno
Gestão ativa, através análise fundamentalista e processo bottom up na

seleção das ações, além do foco em sustentabilidade para a captura do
excesso de retorno no longo prazo.

ESG
Pilar fundamental no processo de investimento, com 10 sistemas

proprietários de análise e equipe dedicada de 22 profissionai s ESG há
mais de 20 anos.

Integração Global

Equipe de gestão local integrada ao time Global de Gestão de Ações para
Mercados Emergentes, aliando experiência internacional e tecnologia ao

processo de investimentos no Brasil. Expertise global na cobertura de
setores em franc a expansão na bolsa brasileira, mas já cobertos pelo

time em outros países emergentes.

Sustentabilidade na Schroders

Big Data – Data insights Unit
Time composto por 25 Cientistas e Analistas de Dados - há mais de 7

anos integrados ao time de Gestão, buscando maior convicção através de
análise de informações não estruturadas, de diversas fontes de dados.

Escala e Recursos na Gestão

Nossa experiência e expertise

45 profissionais 
no time de 

gestão: Brasil e 
Mercados 

Emergentes

Um dos 
gestores com 

maior volume 
investido na 

Bolsa Brasileira 

Acesso ao 
mercado e escala 

para gerir os 
recursos locais 

R$ 20 bilhões 
em Ações 

Brasileiras 

Ferramentas 
proprietárias de 
Integração ESG



Características

US$ 967.5 bilhões sob gestão em 
ações, renda fixa, multi-asset, 
alternativos e real estate. 

Uma extensiva rede global de 
mais de 5.600 funcionários.

Aspectos Operacionais

Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda (“Schroder”) 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 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 após 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 qualqueroutro ativo financeiro. ESTE MATERIAL NÃOPODE 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. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de
Atendimento ao Cidadão emwww.cvm.gov.br. O regulamento do fundo pode ser obtido em www.bemdtvm.com.br.

CNPJ
42.119.554/0001-52 

Data de Início
29/10/2021

Taxa de 
Administração
1,50% a.a.

Taxa de 
Performance
10% (Ibovespa)

Aplicação 
Mínima
R$ 5.000,00

Benchmark
Não Possui

Dia e Horário de 
Movimentação
Diário até 14:00 
(Brasília)

Cota de 
Aplicação
D+1

Cota de 
Resgate
D+1

Liquidação 
de Aplicação
D+0

Liquidação 
de Resgate
D+2 da 
cotização

Tributação 
Perseguida
Renda 
Variável

Classificação 
Anbima
Ações Livre

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. 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. 2

Sobre a Schroders

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 26 anos.

Entre as 20 maiores 
gestoras independentes 
do país.

Principais Ferramentas ESG

Perfil 

Sem viés de estilo
Carteira com as melhores ideias (15-30 ações)
Turnover20 – 40% ao ano
Active share esperado de ≥ 75%

Risco
Tracking error (Ibovespa*): 6% - 12% (esperado)
Ações : 90% – 100%
Caixa: 0 – 10%

ESG

Exclusões de setores e empresas do universo elegível 
de investimentos 
Análise ESG na seleção de ações segundo parâmetros 
de sustentabilidade 

Os parâmetros apresentados acima são internos, não constam no regulamento do fundo e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
O índice IBovespa é utilizado apenas como referência e não é benchmark do fundo.

Para demais informações operacionais, verifique o Relatório Mensal de Informações do produto.

Gestores do Fundo

CONTEXT

SustainEx

Reúne as informações de ESG de cada empresa num único
modelo e compara com os pares do mercado

Identificando riscos futuros não precificados.

• Foco em empresas que possuem as melhores práticas
ou inconsistências de sustentabilidade do setor.

• Baseado no conhecimento e compreensão dos
analistas das empresas, setores e relevância das

principais partes interessadas.
• Análise individual das empresas com diversas métricas

• Permite efetuar mudanças positivas, através de um
engajamento direcionado em empresas que

necessitam melhorias.

• Medida dos futuros impactos ambientais e sociai s
ainda não refletidos nas demonstrações financeiras.

• Ferramenta para quantificar se a empre sa é
sustentável.

• Identificando riscos futuros não precificados.
• Análise da contribuição da empresa para o meio

ambiente.

Pablo Riveroll, CFA João Noronha, CFA
Gestor de Renda Variável Brasil e LATAM 

Mais de 15 anos de experiência

Co-gestor e analista de Renda Variável
Mais de 12 anos de experiência


