
Geração de Retorno

O fundo busca superar o CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário) 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 do hedge.

Acesso ao Mercado Global

O fundo investe em diversos fundos internacionais (Liquid 
Alternatives) da Schroders, de diferentes estratégias, incluindo 
ações, renda fixa e outros. 

Diversificação

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

Novembro 20

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

Proposição do Produto Alocação no Exterior

Gráfico ilustrativo de alocação da carteira no exterior.
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Fundo de Investimento Multimercado*A utilização de instrumentos derivativos pelo fundo para proteção cambial pode ou não produzir os efeitos desejados

Retorno Máximo Mensal Retorno Mínimo Mensal Meses Positivos Meses Negativos

Fundo 3,09% -5,34% 34 16

Volatilidade Anualizada

4,23%

Dados estatísticos desde o início

Jun/20 Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20 12M 2020 2019 Desde o início

Fundo

CDI

2,56 0,23 1,24 -0,91 -0,72 2,24 1,74 0,60 9,59 24,34

0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 2,97 2,59 5,97 31,70

% do CDI 1.164% 121% 775% - - 1.493% 59% 23% 161% 77%

A divulgação da rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas, podem induzir o investidor a erro, não sendo, dessa 
forma, uma maneira adequada para transmitir uma informação ao investidor e potencial investidor. 

Rentabilidade (%)



Fechamento de mês
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

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.)

15.091.849
16.661.693
22/09/2016

Investidores Qualificados

Schroder Investment Management Brasil Ltda

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA

24.018.821/0001-13

Multimercados Invest. no Exterior

CDI

1% a.a. (Vide Regulamento)

Não Há

5.000

Não Há

Não Há

D+0

Quarta-Feira subsequente à solicitação

D+0

D+3 da Cotização

Quartas e Quintas-Feiras até as 14:00 (Brasília)

Distribuidores contratados pelo Fundo

Longo Prazo

Arrojado

Informações Gerais

Presente em 34 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.

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

Sobre a Schroders

Schroder Liquid Alternatives IE

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 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 qualquer outro ativo 
financeiro. Este material é para distribuição exclusiva a investidores qualificados e não deve ser utilizado 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 investir. Rentabilidade obtida no passado não representa 
garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. 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.bnymellon.com.br. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Composição da carteira do fundo em 29/02/2020.
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