
Schroder ISF Global Cities
acessado pelo fundo  Schroder Global Cities Real Estate Adv. IE FIC FIA

Schroder ISF Global Cities busca proporcionar
rendimento a longo prazo e crescimento de
capital investindo em empresas que possuem
as melhores oportunidades imobiliárias em
Cidades Globais.

Classe de Ativo

Renda Fixa Ações – IE 

Multimercado – IE Balanceado

Destaques

Sobre o fundoCapacidades Estratégicas
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Alpha

Busca diferentes fontes de Alpha 
investindo em ações de empresas do 
mercado imobiliário internacional.

Diversificação

Fonte de diversificação contra as classes 
de ativos tradicionais

Pesquisa Integrada – Ativos Privados

Acessa oportunidades de investimentos
únicas.

Sustentabilidade

Resultados comprovados e sustentáveis
em um mundo em constante mudança.

O que são Global Cities?
As Cidades Globais são lugares onde as pessoas querem
viver, trabalhar e se divertir.
São polos internacionais de negócios e cultura e como
resultado, essas cidades possuem os imóveis mais
procurados, traduzindo em aluguéis e valores mais altos,
a base do investimento imobiliário.

Por que Global Cities são importantes?
A urbanização é um tema poderoso há várias décadas. A
expectativa é que até 2050, quase 70% da população
mundial (em comparação com 55% hoje) residirá em
áreas urbanas. Então, saber quais cidades podem se
beneficiar dessa mudança demográfica pode direcionar
os investidores às oportunidades corretas. Investir em
imóveis dentro dessas cidades dá exposição a uma gama
diversificada de setores e acesso a economias que
tendem superar as médias nacionais.

Baixa correlação com outras classes de ativos
O mercado imobiliário tem a capacidade de entregar
retornos atrativos de longo prazo e apresenta baixa
correlação com outras classes de ativos, o que o torna um
valioso diversificador para um portfólio equilibrado.

A liquidez de um fundo aberto
A estratégia oferece exposição imobiliária global e
imediata com a liquidez de um fundo aberto e custos de
transação mais baixos em comparação com o
investimento direto em ativos imobiliários.

Forte poder de precificação
Acesso a imóveis nas cidades mais importantes do
mundo onde a oferta é restrita.

Proteção contra inflação
Proteção da inflação por meio de dividendos: os
aluguéis oferecem potencial de reversão, bem
como valorização em linha com a inflação.



Referência de Performance

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.

Este mat erial é uma tradução prep arada p ela Schrod er Inv estment Man agem ent Brasil Ltda (“Schroder”) de material do Schroder ISF Global Cities originalmente em inglês e elaborada pela Sch roders Inves tment
Manag ement Limited. Quaisquer dúvidas deco rrentes do texto dev em ser esclarecidas at ravés da consulta do original. Este material do Schroder ISF Global Cities foi preparado em atendimento a uma solicitação
da XP Investimentos (“XP”) direcionada à Schrod er e não dev e ser ent endido como uma análise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendaç ão de
quaisquer ativos financeiros ou de investimento. O Schroder ISF Global Cities é acessado por fundos de investimento constituídos no Brasil distribuídos pela XP. A XP Investimentos é a única instituição autorizada
a prest ar informaçõ es e a distribuir os fundos de investimento no Brasil. Quaisquer dúvidas sobre as informações constantes des te mat erial dev erão ser encaminhadas diret ament e à XP Investimentos. A Schroder
Investment Man agemen t Brasil LTDA. atu a como consultora técnica no Brasil para Sch roder Inves tment Manag ement (Lux embourg) S.A., com o objetivo exclusivo de transmitir informações à XP Investimentos no
que se refere ao Sch roder International Selection Fund. 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 n esse mat erial são da Schroder e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data
de sua apresen tação e n ão consideram qualquer f ato que possa ter surgido após esta dat a, não sendo obrigação da Schroder atu alizar est e mat erial para refletir ocorridos após sua apresent ação. Est e material é
para distribuição exclusiva à XP e não deve ser utilizado nem servir de apoio por outras pessoas. ESTE MATER IAL É ALTA MENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZI DO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM
PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIO S ORIGINAI S. O Schroder ISF Global Cities e a distribuição de suas quotas não foram regist rados perant e à Comissão de Valores Mobiliários - “CVM”, e,
portanto não atendem certos requisitos e procedimentos usualmente observ ados em ofertas públicas de valores mobiliários registrados peran te à CVM, com os quais os investidores no mercado de capitais
brasileiro podem est ar familiarizados. Por esse motivo, o acesso dos investidores a c ert as informações sob re o Fundo pode ser rest rito. OS FUN DOS DE INVESTI MENTO GERIDO S PELA SCHRO DER NÃO CONTAM
COM GARANTIA DA SCHRODER.

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

Dados estatísticos

Há informações presentes neste material técnico que são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativ amente diferentes. A simulação de performance não considera taxa de administração e não é líquida de impostos e 
demais encargos. .  Valores simulados até 28/02/2022. Índices apresentados como mera referência econômica e não metas ou parâmetros de performance (benchmark). O Fundo não possui benchmark. 

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.

Há informações presentes neste material técnico que são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativ amente diferentes. A simulação de performance não considera taxa de administração e não é líquida de impostos e 
demais encargos. .  Valores simulados até 28/02/2022. Índices apresentados como mera referência econômica e não metas ou parâm etros de performance (benchmark). O Fundo não possui benchmark. 

Correlações
(Out/14 – Fev/22)

Simulação Global Cities Hedged

Ibovespa 0,44

IHFA 0,43

IFIX 0,40

IMA-B 0,38

MSCI World NR USD 0,77

Proteção em períodos de stress

Retornos em Reais - Out/2014 a Fev/2022

Processo de Investimentos
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Tensão Política – Maio 2017 Greve Caminhoneiros - Maio 2018 Covid19 - Março 2020
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