
Schroder Liquid Alternatives
FIM Investimento no Exterior

Schroder Liquid Alternatives oferece acesso à
plataforma global de fundos líquidos da
Schroders, com o objetivo de gerar retornos
acima do CDI e baixa correlação com as
principais classes de ativos domésticas.

Classe de Ativo

Renda Fixa Ações – IE 

Multimercado – IE Balanceado

Racional da Estratégia

Investment SolutionsProposição do Produto
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Uma equipe experiente em soluções

Equipe especializada em soluções de
portfólio, fornecendo consultoria
estratégica e design de soluções de
investimento.

Composto por atuários, titulares de licença
CFA, especialistas em gestão de risco e
mercado de capitais com ampla experiência
em mercados públicos e privados.

No Brasil, até junho de 2021, temos mais de
750 Milhões de reais de Fundos de Pensão
geridos pelo time de Investment Solutions
com mais de 1 ano de histórico.

Geração de Retorno

O fundo busca superar o CDI no longo prazo, investindo
em fundos internacionais, com proteção cambial
(hedge). O retorno total é a rentabilidade dos fundos
investidos, combinada ao diferencial de taxa de juros
(em R$ e US$), menos o custo dohedge.

Acesso ao Mercado Global

O fundo investe em diversos fundos internacionais,
geridos por times da Schroders ou por outros gestores
renomados. A carteira é composta por diferentes
estratégias, incluindo ações, renda fixa, quantitativos e
retorno absoluto.

Diversificação

A combinação de estratégias internacionais tende a
produzir retornos menos correlacionados aos das
principais classes de ativos domésticas.

A estratégia core deve promover
uma exposição growth estável
com baixa correlação aos
principais índices e um perfil
estável de retornos com baixo
risco de perda de capital

Portfolio diferenciado de fundos
multi-estratégias e multi-ativos

Alocação mínima de 10% e
máxima de 20%

A estratégia satélite deve
complementar a estratégia core
e promover diversificação
adicional e crescimento não-
correlacionado

Terá 2 diferentes abordagens:
- Low Beta
- Higher Beta

Alocação mínima de 5% e
máxima de 10%

- Foco em estratégias que temos muita convicção e acreditamos serem adequadas para clientes institucionais.

- Rebalanceamento mensal ou trimestral para buscar que o fundo siga os objetivos



Alocação Atual  

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. Investimentoem Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES. Supervisãoe 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.bnymellon.com.br.

CNPJ
24.018.821/0001-13

Data de Início
22/09/2016

Taxa de 
Administração
0,75% a.a.

Taxa de 
Performance
Não há

Aplicação 
Mínima
R$ 5.000

Benchmark
CDI

Dia e Horário de 
Movimentação
Quartas e Quintas-
Feiras até às 14:00 
(Brasília)Cota e Liquidação 

de Aplicação
D+0
(quartas e quintas-
feiras)

Cota de 
Resgate
Quarta-Feira 
subsequente

Liquidação de 
Resgate
D+3 da cotização

Tributação 
Perseguida
Longo Prazo

Classificação 
Anbima
Multimercado 
Invest. 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.
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Sobre a Schroders

Dados estatísticos

Presente em 37 países na 
Europa, Américas, Ásia, 
Oriente Médio e África.

Mais de 215 anos de 
experiência em 
investimentos.

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

USD 785 bilhões sob gestão em 
ações, renda fixa, multi-asset, 
alternativos e real estate. 

Uma extensiva rede global de 
mais de 5.500 funcionários.

Fonte: Quantum Axis. Elaboração Schroders. 

Correlações
(Set/16 – Abr/21)

Schroder Liq Alternatives

Ibovespa 0,49

CDI 0,22

IHFA 0,55

IMA-B 0,32

Fonte: Schroders. 
*Fundo gerido por terceiro e distribuído exclusivamente pela Schroders.
Alocação em Caixa: Proposta de aprox. 20% de alocação em Caixa.

5 Fundos geridos por terceiros e 4 fundos geridos pela Schroders

Universo Elegível

Estratégias Internas: Schroders

• Forte experiência internacional em diversas classes de ativos.
• UCITS - Di ferentes ofertas de produtos sob a estrutura regulatória

de UCITS.

Estratégias Externas: Plataforma GAIA

• Plataforma mundial de gestores externos dentro da estrutura de

UCITS (AuM em junho/2021: USD 6,5 bilhões), incluindo fundos de
hedge líquidos que cumprem totalmente com ICVM 555.

• Gestão ativa de riscos realizada por gestores e de forma
independente pela Schroders.

• A Schroders realiza extensaduediligence em cada gestor externo.
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Schroder GAIA Wellington Pagosa (Multimercado Multiestratégia)

Schroder GAIA Helix  (Multimercado Multiestratégia)

Schroder Two Sigma (Sistemático/Quantitativo)

Schroder ISF Global Target Return (Multimercado Multiestratégia)

Schroder GAIA Contour Tech (Renda Variável Long & Short)

Schroder GAIA Blue Trend (CTA (derivativos e commodities))

Schroder GAIA Egerton (Renda Variável Long & Short)

Schroder ISF Global Cities  (Real Estate)

Schroder ISF Global Disruption (Renda Variável Disruptivo)
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http://www.bemdtvm.com.br/

