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Principais Pilares de Gestão

Geração de Retorno

Busca retornos no mercado de ações por meio de gestão ativa, 
baseada em análise fundamentalista e processo bottom up de 
construção de carteira. O portfolio é concentrado em nossas 
melhores ideias e não possui viés de estilo (Valor, Dividendos, 
Crescimento, etc.)

Questões ESG (Environmental, Social and Governance) são 
incorporadas no processo de investimento e estão presentes nos 
relatórios de pesquisa de cada empresa.

Abordagem ESG

Abordagem pró ativa, alinhada ao objetivo de fundo de gerar 
excesso de retorno com o menor risco possível. O tracking error 
é ajustado de acordo com o alpha gerado, adequando o nível de 
risco ao excesso de retorno. Regras de stop loss e limites de 
concentração por papel também fazem parte de gestão de risco.

Integração Global

Time de gestão integrado ao time de gestão global de Ações de Mercados 
Emergentes da Schroders, aliando expertise internacional ao processo de 
investimento do fundo no Brasil. Nosso time de Ações Mercados 
Emergentes possui um total de 47 profissionais de Investimentos, com 
média de 14 anos de experiência.

Gestão de Risco 

Schroder Best Ideas FIA tem como objetivo proporcionar, a 
médio e longo prazo, elevada valorização do capital através 
da aplicação de recursos em ações de emissão de 
companhias abertas, selecionadas segundo critérios de 
análise fundamentalista.

Processo de Investimento

Schroder Best Ideas

Fundo de Investimento em Ações

Alpha Beta Information Ratio (arith) Tracking Error

Fundo -1,83% 1,05% -0,40% 5,32%

Dados estatísticos desde o início

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Ago/18 Set/18 Out/18 Nov/18 Dez/18 2018 Desde o Início

Fundo

IBRX 100*

8,75 -1,98 0,88 -0,21 -10,27 -4,30 8,78 -6,16 3,64 14,00 2,20 0,87 14,58 30,95

10,74 0,42 0,08 0,82 -10,91 -5,19 8,84 -3,13 3,23 10,42 2,66 -1,29 15,42 36,56
* O índice não é parâmetro objetivo e sim mera referência

Rentabilidade (%)



Patrimônio Líquido (R$)

Patrimônio Líquido Médio - 12m (R$)

Início do Fundo

Público Alvo

Gestor

Administrador

CNPJ

Categoria ANBIMA

Benchmark

Taxa de Administração

Taxa de Performance

Aplicação Inicial Mínima (R$)

Mínimo por Movimentação (R$)

Saldo Mínimo (R$)

Cota de Aplicação

Cota de Resgate

Liquidação de Aplicação

Liquidação de Resgate

Horário de Movimentação

Distribuidor

Tributação

Classificação de Risco (Metodologia do Administrador)

42.318.642

37.996.593

28/04/2017

Investidores em geral

Schroder Investment Management Brasil Ltda

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA

24.078.020/0001-43

Ações Livre

Não Há

Não Há

1,50% a.a.

10% sobre o que exceder o IBrX-100

5.000

Não Há

D+1

D+1

D+0

D+4

Até as 14:30 (Brasília)

Distribuidores contratados pelo Fundo

15%

Agressivo

Informações Gerais

44 escritórios em 33 países na Europa, 
Américas, Ásia, Oriente Médio e África.

Para maiores informações: 

www.schroders.com.br

Mais de 200 anos de experiência em 
investimentos.

Presente no Brasil há 24 anos

Uma extensiva rede global de mais de 4.900 
funcionários.

US$593 bilhões sob gestão em ações, renda 
fixa, multi-asset, alternativos e real estate.

Sobre a Schroders

Schroder Best Ideas

Fundo de Investimento em Ações

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 apres entação. 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 qualific ados e não deve ser u�lizado nem servir de apoio por outras pessoas. ESTE MATERIAL É 
ALTAMENTE CONFIDENCIAL E 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 formulário de informações complementares e o regulamento do Fundo podem ser ob�dos em 
www.bnymellon.com.br.

Os limites apresentados acima são parâmetros internos do gestor, não constam no regulamento do fundo e estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio. *O índice IBrX-100 é utilizado apenas como referência e não é parâmetro objetivo do fundo.

Perfil

Sem viés de estilo
Carteira com as melhores ideias (15-25 
ações)
Turonver75 - 125% ao ano

Risco Ações fora do Índice

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

Posicionamento oportunista, com exposição de 
0% a 30% do fundo.

Outras Características


