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Principais Pilares de Gestão

Geração de Retorno

Gestão ativa e diversificação de estratégias buscando agregar 
valor em todas as classes de ativo nas quais operamos, 
mesclando posições táticas e estruturais com o objetivo de 
superar o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Controle de risco ativo e proteção de downside, pontos de 
entrada e saída para todas as posições da carteira e stress-test 
para posições relevantes. 

Preservação de Capital

Operamos um processo robusto de risco, por meio de uma 
abordagem diversificada e monitoramento do risco dos ativos 
individuais e da carteira como um todo.

Integração Global

Time de gestão integrado aos times de gestão global da 
Schroders, aliando expertise internacional ao processo de 
investimento do fundo no Brasil. Além disso, o acesso às diversas 
estratégias internacionais traz novas fontes de retorno e mais 
diversificação à carteira.

Gestão de Risco 

Sicredi Elite Multimercado busca proporcionar, a médio
e longo prazo, rentabilidade superior à taxa do CDI, por
meio de oportunidades oferecidas pelos mercados de
taxa de juros pós-fixadas e prefixadas, índices de preço,
moeda estrangeira, investimento no exterior e 
renda variável.

Mercados de Atuação

Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 12M 2020 Desde o Início

Fundo

CDI 0,47 0,48 0,38 0,38 0,38 0,29 5,57 0,67 11,77

0,48 0,39 -0,07 0,77 0,39 -0,17 5,33 0,21 11,31

% CDI 102% 81% - 206% 102% - 96% 31% 96%

A divulgação da rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem nega�vas, podem induzir o inves�dor a erro, não sendo, dessa 
forma, uma maneira adequada para transmi�r uma informação ao inves�dor e potencial inves�dor.

Sicredi Elite

Fundo de Investimento Multimercado

Rentabilidade (%)



Informações Gerais
Patrimônio Líquido (R$)
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R$)
Início do Fundo
Público Alvo
Gestor
Trustee
CNPJ
Categoria ANBIMA
Benchmark
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Investimento Mín. Inicial
Mínimo por Movimentação (R$)
Saldo Mínimo (R$)
Cota de Aplicação
Cota de Resgate
Liquidação de Aplicação
Liquidação de Resgate
Data e Horário de Movimentação
Distribuidor
Tributação
Classificação de Risco (Metodologia do Adm)

98.173.067
56.825.323
19/03/2018

Público em Geral
Schroder Investment Management Brasil Ltda

Banco Cooperativo Sicredi SA
26.344.729/0001-79

Multimercados Livre
CDI

1% a.a.
Não há
10.000

1.000
1.000

D+0
D+0
D+0
D+1

Até as 16:00 (Brasília)
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Longo Prazo
5 (Escala de 1 a 5)

Informações Gerais

44 escritórios em 32 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 25 anos.

Entre as 20 maiores gestoras  independentes 
do país.

Uma extensiva rede global de mais de 5.000 
funcionários.

US$565 bilhões sob gestão em ações, renda 
fixa, multi-asset, alternativos e real estate.

Sobre a Schroders

Sicredi Elite

Fundo de Investimento Multimercado

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 líq uida 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.sicredi.com.br. 

* Atribuição de performance apresentada em pontos percentuais acima ou abaixo do CDI.

Atribuição de Performance no Mês*

Retorno Máximo Mensal Retorno Mínimo Mensal Meses Positivos Meses Negativos

Fundo

CDI 0,57% 0,29% 12 0

0,77% -0,17% 10 2

Volatilidade Anualizada

1,07%

0,06%

Dados estatísticos - Últimos 12 meses




