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Informações Gerais

Gestor
Administrador
CNPJ
Público Alvo
Categoria ANBIMA
Início do Fundo
Classificação de Risco

Schroder Investment Management Brasil Ltda
Intrag DTVM Ltda

09.273.614/0001-11
Investidor Qualificado

Previdência Balanceados de 30-49
23/05/2008

4 (Escala de 1 a 5)

Valor da Cota
Patrimônio Líquido (R$)
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R$)
Saldo Mínimo (R$)
Horário de Movimentação
Aplicação Inicial Mínima (R$)
Resgate Mínimo
Taxa de Administração

2,56931
39.404.193
37.707.188

30.000
Até as 14:30 (Brasília)

300.000
Não há

0,9% a.a.

Características do Benchmark para a carteira de Renda Fixa (IMA-Geral)

IMA-Geral O IMA-Geral é uma família de índices de renda fixa calculada e divulgada pela Anbima. Ela é composta de carteiras teóricas de títulos públicos 
federais, separadas de acordo com seus indexadores e prazos.

Composição IMA-Geral A atual alocação do índice é representada pelo gráfico abaixo. A exposição desta carteira faz referência ao último dia do mês em questão.

Vantagens do IMA-Geral Transparente - os ativos que o compôem e seus pesos relatívos são claramente definidos
Representativo - o índice tem uma boa representatividade dos diversos sub-segmentos da renda-fixa no Brasil
Confiável - Calculado por entidade isenta e de confiança dos investidores (Anbima)

IMA-S: índice que representa a carteira de LFT em mercado com remuneração flutuante atrelada à 
taxa Selic
IMA-B: índice que expressa a variação de mercado dos títulos atrelados à inflação (IPCA).
IMA-C: índice que expressa a variação de mercado dos títulos atrelados à inflação (IGPM).
IRFM: índice que expressa a variação de mercado dos títulos prefixados do governo - LTN e NTN-F

Diferença entre o 
IMA-Geral e o CDI 

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) representa os depósitos interfinanceiros, que são transações interbancárias. Trata-se de uma taxa de 
curtíssimo prazo (1 dia) e é o mais popular benchmark de renda fixa brasileira. Estamos passando por um processo de estabilização, alongamento de 
prazos e sofisticação dos mercados financeiros. Com isso, em um futuro próximo, esta taxa poderá não ser mais a principal referência de 
rentabilidade e avaliação da performance dos gestores.

Liquidez - 60 dias de carência para resgates e transferências externas (para outra seguradora) a partir da 1º contribuição ou do último resgate / transferência 
efetuado pelo cliente

PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) tem como objetivo acumulação de longo prazo, que visa ao recebimento 
de uma renda de aposentadoria complementar à recebida pela Previdência Social. Os recursos aplicados nestes planos são investidos no Schroder Brasil 
Balanced FIC, fundo gerido pela Schroder Investment Management Brasil.

P/VGBL 

Objetivo O Schroder Brasil Balanced FIC tem como objetivo obter retornos médios de longo prazo superiores ao benchmark, composto por 66% do IMA Geral, 24% 
do IBrX-100 e 10% do índices Standard and Poor`s 500 - EUA (S&P 500).

Política de 
Investimento

Para a realização do objetivo do fundo, o gestor manterá uma exposição balanceada da carteira dentro de um intervalo mínimo e máximo, a seu critério,
de 19% a 49% para o mercado de ações, tendo como estratégia de longo prazo a adoção de uma alocação referencial ("ponto neutro") de 34% de 
exposição ao mercado de ações, sendo o valor remanescente investido no mercado de renda fixa.
- Ações: o gestor adota estratégia de gestão ativa, com análise fundamentalista para a parcela investida em ações, buscando obter retornos superiores aos 
do IBX-100. Além de contrato futuros de S&P 500 da BM&FBOVESPA que replicam o Índice de bolsa de ações Americana. 
- Renda Fixa: Com relação à parcela de renda fixa, o gestor buscará investir preferencialmente em títulos públicos federais com taxas de juros pré-fixadas, 
pós-fixadas e atrelados a índices de preços tais como IGP-M e IPCA, buscando obter retornos superiores aos do IMA-Geral.

Per�l de 
Investimento

- Para clientes que buscam valorização do capital investido, no longo prazo, investindo no mercado de renda fixa e ações
- Uma alternativa para diversificação dos investimentos nos mercados de renda fixa e renda variável
- Conveniência e os benefícios de uma gestão profissional e experiente

Tributação PGBL : Diferimento fiscal de até 12% da renda bruta anual (exceto 13º salário). Benefício válido somente para partipantes que optarem pela declaração
de IR no modelo completo
VGBL : Não existem limites sobre sua contribuição. É possível ultrapassar o valor de 12% da sua renda e ter um benefício proporcional

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 a�vos financeiros ou de 
inves�mento. Este material tem propósito exclusivamente informa�vo e não considera os obje�vos de inves�mento, as condições financeiras, ou as necessidades par�culares e específicas de quaisquer quo�stas do Fundo ou outros inves�dores. 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 refle�r ocorridos após sua apresentação. A 
Schroder não comercializa ou distribui quotas de fundos de inves�mentos ou qualquer outro a�vo financeiro. Este material é para distribuição exclusiva a inves�dores qualificados e não deve ser u�lizado nem servir de apoio por outras pessoas. 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 inves�r. Rentabilidade ob�da no 
passado não representa garan�a de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O inves�mento em Fundo não é garan�do pelo Fundo Garan�dor 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 ob�do em www.intrag.com.br. 
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Características do Benchmark para a carteira de Renda Variável (IBX-100)

IBX-100 O IBrX-100 é um índice de mercado, calculado pela BM&F Bovespa, que representa uma carteira teórica de ações (assim como IBOVESPA e IBrX-50)

Composição 
IBX-100

O índice é composto por ações das 100 maiores empresas da BM&F Bovespa. A ação deve ter sido negociada em mais de 80% dos pregões do período e a 
participação de cada ação na carteira será em função do valor de mercado das ações.

Vantagens Representativo: O IBrX-100 representa melhor a economia brasileira, uma vez que a participação de cada ação é proporcional ao
tamanho e valor da empresa.
Diversificado: O índice possui uma carteira diversificada entre os diversos setores da economia.

Rentabilidade (%)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2018   

Fundo 0,14 -2,36 -12,22 3,89 3,04 3,59 4,13 -0,16 -1,85 -0,01 5,50

5,13

Rentabilidade (%)

2020 2019 12 m Desde o início

Fundo
Benchmark Composto

2,46 20,94 5,61 95,18
3,76 19,36 6,46 95,73

S&P 500 O S&P500 , ou a Standard & Poors 500, é um índice do mercado de ações Americana com base nas capitalizações de mercado de 500 grandes empresas 
com ações ordinárias listadas na NYSE e Nasdaq.

Composição 
S&P 500

O índice é composto por ações das 500 grandes empresas com ações ordinárias listadas na NYSE e Nasdaq. O índice tem sido tradicionalmente ponderado 
pela capitalização.

Vantagens Representativo: O S&P500 representa de forma consistente a economia Americana, uma vez que seu índice é representado pelas 500 maiores empresas. 
Diversificado: O índice possui uma carteira diversificada entre os diversos setores da economia Americana.

Volatilidade no Mês
10,52

2,61
0,00

11,44

Volatilidade 12m
16,65

0,07
5,41

20,14

Estatísticas IMA-Geral x CDI (%)

Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal
Fundo
Benchmark Composto
IMA-Geral*
CDI*

5,50 -12,22

1,74 -1,98
0,38 0,15

6,44 -13,25

*Os índices não são parâmetro objetivo e sim mera referência

Retorno   (%)

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
100,0

600,0
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1.600,0
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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 a�vos financeiros ou de 
inves�mento. Este material tem propósito exclusivamente informa�vo e não considera os obje�vos de inves�mento, as condições financeiras, ou as necessidades par�culares e específicas de quaisquer quo�stas do Fundo ou outros inves�dores. 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 refle�r ocorridos após sua apresentação. A 
Schroder não comercializa ou distribui quotas de fundos de inves�mentos ou qualquer outro a�vo financeiro. Este material é para distribuição exclusiva a inves�dores qualificados e não deve ser u�lizado nem servir de apoio por outras pessoas. 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 inves�r. Rentabilidade ob�da no 
passado não representa garan�a de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O inves�mento em Fundo não é garan�do pelo Fundo Garan�dor de Crédito. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao 
Cidadão em www.cvm.gov.br. O regulamento do Fundo podem ser ob�dos em www.intrag.com.br. 

Benchmark Composto  0,08 -2,52  -9,67 4,37 3,19 3,00 3,72 -0,51 -1,86 -0,30




