
Maio 20

Informações Gerais

Gestor

Administrador

CNPJ

Categoria ANBIMA

Público Alvo

Início do Fundo

Schroder Investment Management Brasil Ltda

Intrag DTVM Ltda

08.978.659/0001-29

Previdência Balanceados de 30-49

Previdenciário

28/09/2007

Valor da Cota
Patrimônio Líquido (R$)
Taxa de Administração
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R$)
Saldo Mínimo (R$)
Horário de Movimentação
Classificação de Risco

1,66155
1.701.897

2% a.a.
1.869.831

R$300
Até as 14:30 (Brasília)

3 (Escala de 1 a 5)

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
- 60 dias de carência para transferência entre fundos

Rentabilidade (%)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,31 -1,59 -7,19 1,92 1,34

Rentabilidade (%)

2020 12 m 2019 Desde o início
Fundo -5,95 6,65 28,52
Benchmark Composto -1,98

-1,68 
1,71 10,98 53,16

P/VGBL 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 Metlife Schroder 
Previdência Ações FIA, Metlife Master S&P e Metlife Master Total, fundos geridos pela Schroder Investment Management Brasil

Objetivo O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros 
em carteira diversificada de ativos financeiros.

Política de 
Investimento

Para realizar seu objetivo, os recursos do FUNDO serão preferencialmente destinados a investimentos no mercado acionário Brasileiro, Americano e nos 
mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira. O 
GESTOR utilizará como benchmark, um índice composto por 5% (cinco por cento) do S&P 500, 15% (quinze por cento) do IBrX 100 e 80% (oitenta por
cento) do CDI, como uma referência para a seleção de investimentos para o FUNDO. O GESTOR manterá, em condições normais de mercado, uma 
exposição balanceada da carteira do FUNDO (“CARTEIRA”) dentro de um intervalo mínimo e máximo, a seu critério, de 10% a 30% para o mercado de 
ações, tendo como estratégia de longo prazo a adoção de uma alocação referencial ("ponto neutro") de aproximadamente 20% de exposição da carteira 
do FUNDO ao mercado de ações, sendo o valor remanescente tendo como referencia o CDI.

Per�l de 
Investimento

- Para clientes que buscam valorização do capital investido, no longo prazo, investindo no mercado de ações e de renda fixa
- Uma alternativa para diversificação dos investimentos nos mercados de renda fixa e de ações através de um único produto 
- Conveniência e os benefícios de uma gestão profissional e experiente
- Clientes que aceitam riscos associados a investimentos balanceados, incluindo possibilidade de perda em momentos de desvalorização do mercado
acionário.

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 podem ser 
ob�dos em www.intrag.com.br. 




