
Schroder Best Ideas
Fundo de Investimento em Ações

Schroder Best Ideas FIA conta com gestão ativa e

carteira concentrada nas melhores ideias de

investimento. O processo de investimento integra

análise ESG, conta com um time de cientistas de dados

(Big Data) e possui a expertise do time de mercados

emergentes na pesquisa de ações.

Classe de Ativo

Renda Fixa Ações  

Multimercado Balanceado

Principais Pilares de Gestão
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Processo de Gestão

Inovação
Análise 

Alinhamento de 
Interesses

Cultura de Time
Foco relevante no desenvolvimento de talentos, 
cultura de desafio  constante. Baixo turnover.

Geração de Retorno
Gestão ativa, com análise fundamentalista e processo bottom up,
combinado ao Country Allocation Model, em um portfolio concentrado
nas melhores ideias.

Integração ESG
Integrado no processo de investimento, com pelo menos 10 sistemas
proprietários e equipe dedicada de 22 profissionais ESG há mais de 20
anos.

Gestão de Risco e Governança
Geração de excesso de retorno eficiente (Risk Adjusted Alpha), onde o
Tracking Error é ajustado de acordo com alfa. Maior Governança e
Proteção ao Investidores: busca por melhor desempenho de forma
sustentável.

Integração Global
Integrado ao time de Gestão Global de Ações para Mercados
Emergentes, aliando experiência internacional ao processo de
investimentos no Brasil combinando expertise global na cobertura de
setores em franca expansão na bolsa brasileira, mas já cobertos em
outros países emergentes, tais como tecnologia e saúde.

Big Data – Data insights Unit
Time composto por 25 Cientistas e Analistas de Dados há mais de 7 anos
integrados ao time de Gestão.

Escala e Recursos na Gestão

Alta Liquidez 
(Resgate em 

D+3)

Acesso e escala 
para gerir os 

recursos locais 

Mais de R$ 16 
bilhões em 

ações 
brasileiras¹

Promover a colaboração e o desafio 
construtivo

Colaboração ativa e desafio rigoroso estão 
embutidos em nossa cultura.

Escala Global na Gestão de Recursos
Time de Investimentos de Mercados
Emergentes e Brasil baseados em São Paulo
e Londres.

Tecnologia e Expertise Global
Aprimorando a tomada de decisão humana com 

tecnologia e amplos recursos da Schroders.

Pesquisa & Desenvolvimento
Experiência em pesquisa e constante
investimento em desenvolvimento de
novas ferramentas de research e gestão.

Convicção na Seleção de Ações
Atribuição de Resultado: busca pela maior 

convicção das recomendações dos analistas.
Alinhamento de Interesses entre Research e 

Equipe de Gestão.

Um dos maiores 
gestores 

independentes 
locais¹

Ferramentas 
proprietárias de 
Integração ESG

45 
profissionais 

no Brasil e em 
Mercados 

Emergentes

Alta Liquidez 
(Resgate em 

D+3)

Acesso e escala 
para gerir os 

recursos locais 

Um dos maiores 
gestores 

independentes 
locais¹

Ferramentas 
proprietárias 
na Integração 

ESG

Mais de R$ 16 
bilhões em 

ações 
brasileiras¹

Time de 
análise de 
ações no 

Brasil 

Fundo 
acessível e 
com baixo 

custo



Características

US$ 990.9 bilhões sob gestão em 
ações, renda fixa, multi-asset, 
alternativos e real estate. 

Uma extensiva rede global de 
mais de 5.700 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 qualquer outro ativo financeiro. ESTE MATERIAL 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. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de
Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O regulamento do fundo pode ser obtido em www.bemdtvm.com.br. Fonte: Ranking de Gestores de Fundos de Investimento
divulgado pela Anbima – jan/21¹

CNPJ
24.078.020/0001-43 

Data de Início
28/04/2017

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.
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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.

Ferramentas e Sistemas

Perfil

Sem viés de estilo
Carteira com as melhores ideias (10-20 ações)
Turnover 75 – 125% ao ano
Normalmente entre 95% e 100% investido em Ações.

Risco
Tracking error (Ibovespa*): 6% - 12% (esperado)
Ações : 67% – 100%
Caixa: 0 – 33%

Ações
fora do 
índice

Posicionamento oportunista em ações fora dos índices, 
com exposição de 0% a 30% do fundo.  

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.

10 Sistemas Proprietários ESG
Maior Comparabilidade entre empresas de um 

mesmo setor globalmente.
Quantificação dos aspectos ESG na construção de 

portfólios

Data Insights Unit – Big Data
Análises Geoespacial e Concorrência, 

Monitoramento Mídia Social e Percepção da marca.
Acesso a dados não tradicionais.  

Modelo de Alocação por País
Modelo Quantitativo de alocação entre países de 

mercados emergentes.
Geração de resultado positivo e consistente com 

baixa volatilidade desde 2004

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

Gestor do Fundo
Em outubro de 2014 Pablo foi promovido para Head of
Latin America. Ele tem sido um analista de ações Latam
na Schroders desde Julho de 2010 e tornou-se co-gestor
do fundo Schroder ISF Latin America em Julho de 2014.
Anteriormente a Schroders, ele foi um associate no
Credit Suisse, onde foi parte do time de research de
ações LATAM desde 2006, inicialmente cobrindo telecom
e mídia e posteriormente passou a ser responsável por
setores conglomerados no México. Ele possui graduação
em Economics da ITAIM (México) e é um CFA
Charterholder. Pablo é fluente em Português.

Pablo Riveroll, CFA®


