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Schroder Sustentabilidade Ações Globais
busca proporcionar crescimento de capital
investindo em ações de empresas
administradas de acordo com parâmetros
positivos de sustentabilidade.

Classe de Ativo
Renda Fixa Ações – IE 

Multimercado Balanceado

Ações Globais e Sustentabilidade na Schroders 

Fonte: Schroders 
*ESG: Environmental, Social and Governance. Em português: Ambiental, Social e Governança.

Características do produto

Expertise

Carteira global de alta 
convicção, com foco na 
performance de longo prazo.

Filosofia

Criação de valor a longo prazo,
guiada  pelo relação entre a
empresa e seus stakeholders(1).

Time de 100+ analistas de ações 
e 21 profissionais dedicados a
investimentos sustentáveis.Recursos

Longo e positivo histórico de 
retornos, com geração de alpha 
consistente.

O que é Sustentabilidade?
Criação de valor no longo prazo, moldada pela
relação entre a empresa e seus stakeholders (1).
Empresas com parâmetros positivos de
sustentabilidade são capazes de manter
retornosacima da média no longo prazo.
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Performance

57
Países globalmente

25
Profissionais no time de
análise Big Data

20 anos
De integração ESG* no
processo de investimento

10
Ferramentas e sistemas
proprietários para análise
ESG*

USD 29 bilhões
em fundos de Ações
Globais

2.400 ações
Cobertas pelo time de 
analistas

(1) stakeholders: partes interessadas de uma empresa



Referência de Performance – em Reais

US$ 662 bilhões sob gestão em 
ações, renda fixa, multi-asset, 
alternativos e real estate. 

Uma extensiva rede global de 
mais de 5.000 funcionários.

Aspectos Operacionais

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 ativos financeiros ou de investimento. 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 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 refletir ocorridos após sua apresentação. A
Schroder não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimentos ou qualqueroutro ativo financeiro. ESTE MATERIAL NÃOPODE 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 investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é
líquida de impostos. Investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.As informações presentes neste material técnico são baseadas emsimulações e
os resultados reais poderão sersignificativamente diferentes. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMADISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DEINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Supervisão e
Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O regulamento do fundo pode ser obtido em
www.bemdtvm.com.br.

CNPJ
37.308.394/0001-50

Data de Início
10/08/2020

Taxa de 
Administração
0,85% a.a.

Taxa de 
Performance
Não há

Aplicação 
Mínima
R$ 5.000,00

Benchmark
Não Possui

Dia e Horário de 
Movimentação
Diário até 14:00 
(Brasília)

Cota de 
Aplicação
D+1

Cota de 
Resgate
D+1

Liquidação de 
Aplicação
D+0

Liquidação de 
Resgate
D+4

Tributação
Perseguida
15%

Classificação 
Anbima
Ações Invest. 
no Exterior

Público-Alvo
Investidores 
Qualificados

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. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é 
recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses 2

Sobre a Schroders

Dados estatísticos

As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A simulação de performance 
considera apenas o fundo Internacional acrescido da diferença cambial no período. Nesta simulação não incorre custos fixos e variáveis de um fundo local nem como taxas de 
administração e performance. O índice Ibovespa utilizado neste material não é parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente apresentado como 
referência econômica.

Presente em 34 países na 
Europa, Américas, Ásia, 
Oriente Médio e África.

Mais de 200 anos de 
experiência em 
investimentos.

Presente no Brasil há 
mais de 25 anos.
Entre as 20 maiores 
gestoras 
independentes do 
país.

As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A simulação de performance 
considera apenas o fundo Internacional acrescido da diferença cambial no período. Nesta simulação não incorre custos fixos e variáveis de um fundo local nem como taxas de 
administração e performance. O índice Ibovespa utilizado neste material não é parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente apresentado como 
referência econômica.

Retornos (até Jul/20) 2020 12 Meses 36 Meses Vol. - 12 
Meses

Schroder Global Sustainable 
Growth - em Dólar 23,3% 28,5% 60,8% 28,4%

MSCI ACWI – em Dólar 11,1% 15,0% 29,5% 27,9%

Simulação Schroder Glbl
Sustainable Growth C - em Reais 63,1% 62,2% 162,8% 24,6%

Ibovespa – em Reais -5,8% 0,6% 51,3% 44,3%

Correlações
(Nov/10 – Jul/20)

Simulação Schroder Glbl
Sustainable Growth C - em Reais

Ibovespa 0,00

CDI -0,05

IHFA 0,10

IMA-B -0,16

PL Fundo 
Global
USD 1.3 bilhões
Em 31/12/2020

PL Fundo 
Local
BRL 74,1 m
Em 31/12/2020
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http://www.bemdtvm.com.br/
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