
Benefícios dos investimentos internacionais

Diversificação

�

�

Baixa correlação com ativos locais

Acesso a setores e empresas globais não representados na Bolsa brasileira 

Redução de risco

� Mercado de ações globais é menos volátil do que o mercado de ações brasileiro

Busca por rentabilidade

� Oportunidade de adicionar o retorno de ações globais aos prêmios dos juros locais

Sobre o Fundo Global

� O fundo de ações globais investe em empresas de qualidade, com foco em rentabilidade, estabilidade e 
solidez financeira. Busca superar a rentabilidade do MSCI World - Net Return em 3% ao ano.

� A equipe de investimentos deste fundo faz a gestão de US$ 46 bilhões e é composta por 29 profissionais 
baseados em Londres, Sydney e Nova Iorque

� Histórico de performance de 15 anos 

� Carteira extremamente diversificada:  mais de 400 ações

� Clientes em mais de 25 países

� Acesso a empresas globais

EQUIPES DE INVESTIMENTO DO FUNDO GLOBAL

Sobre o Fundo Local

�

�

�

Comodidade no acesso aos ativos globais via fundo local, denominado em Reais 

Proteção da variação cambial através de instrumentos derivativos*

A estrutura de proteção cambial possibilita que o investidor receba de forma eficiente boa parte dos juros locais adicionado ao retorno do fundo investido no exterior.

*A utilização de instrumentos de derivativos pelo Fundo pode não produzir os efeitos desejados.

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. Este material é para distribuição exclusiva a investidores qualificados e não deve ser 
utilizado 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. A Schroder não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES 
DE INVESTIR.RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM 
GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES.As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo pode 
estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Administração e Custódia: Citibank. Telefone (11) 50591659, dias úteis, das 9 às 18h. Em se tratando de distribuição de fundos de 
investimento, o Banco Citibank S/A atua na qualidade de distribuidor, não tendo qualquer participação na sua gestão, não se responsabilizando, direta ou indiretamente, pela gestão dos recursos dos fundos ou ainda pelo seu desempenho. 
CitiPhone Banking Dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamentos SP e RJ (capitais) 4004 2484, outras localidades 0800 701 2484. Todos os dias, 24h. SAC Citi Serviço de Apoio ao Cliente Reclamações, Cancelamentos e Informações 
0800 979 2484 (deficientes auditivos 0800 724 2484) Todos os dias, 24h. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria 0800 970 2484 (deficientes auditivos 0800 722 2484). Em dias úteis das 
9h às 18h. Fale Conosco: www.citibank.com.br / www.citigold.com.br. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A lâmina e o regulamento do Fundo podem 
ser obtidos em www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. Fonte: Morningstar Direct



Global Schroder Quality IE tem como objetivo do Fundo 
gerar retorno principalmente através do investimento em 
ações de empresas em todo o mundo, através de análise 
fundamentalista e gestão ativa do portfólio, observadas as 
regras legais e regulamentares em vigor.
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Dados de Performance do Fundo Global

O Fundo QEP Global Quality performou em linha com o MSCI World no mês de Abril. Dentre as principais posições que contribuíram positivamente, estão as nossas ações do 
setor de healthcare, principalmente farmacêuticos e equipment suppliers. Nossas posições nos setores de industrials, technology e, principalmente, financials também ajudaram a 
performance. A estratégia de nos posicionarmos abaixo do índice em energia, setor no qual nós tendemos a encontrar menos empresas de qualidade, também foi benéfica para 
a performance do fundo. Os investidores preferiram papeis de growth e isso prejudicou o desempenho relativo do fundo, pois, estruturalmente evitamos ações mais caras como 
Facebook e Amazon. A baixa performance das nossas ações escolhidas no setor de IT services, semiconductors e mídia também prejudicou os retornos do fundo. O setor de 
telecoms também foi detrador, em especial as posições relacionadas à região do Pacífico. Nossas exposições mais significantes continuam sendo no setor de healthcare e T.I. No 
setor de healthcare ainda vemos oportunidades atraentes em companhias farmacêuticas europeias e US healthcare providers. No setor de T.I nós continuamos preferindo as 
ações mais maduras e de maior qualidade como a Intel, por exemplo, e estamos explorando desenvolvedores de software, particularmente na Ásia. Nós ainda evitamos ações 
mais novas e ‘glamurosas’ na área de mídias sociais. Mantemos nossa exposição baixa no setor de utilities, exposição zerada em países desenvolvidos. Nossa exposição no setor 
de financials continua focada nas empresas de alta qualidade e que oferecem um bom pagamento de dividendos. Nós temos uma exposição diversificada de life & health
globalmente. Continuamos sendo cautelosos em relação aos bancos europeus onde enxergamos riscos consideráveis mantendo uma exposição bem seletiva a um número 
pequeno de ações.

Comentários do Gestor

Dados referentes ao fundo Schroder International Selection Fund QEP Global Quality (Fundo Global), fundo investido pelo Global Schroder Quality Investimento no Exterior Fundo de Investimento em Ações (“Global Schroder Quality IE FIA”). A tabela de dados estatísticos refere-se aos últimos 3 anos. O Índice mencionado acima, MSCI World - Net Return, é benchmark do Fundo Global e é apresentado como mera 
referencia e não parâmetro objetivo do Global Schroder Quality IE FIA.

Alocação Setorial Alocação por região Alocação por capitalização das empresas
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