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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 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 É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E 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 líquida 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 formulário de informações complementares e o regulamento do Fundo podem ser ob�dos em www.ci�bank.com.br. Não há garan�a 
de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo.
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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.

CDI* 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42

*Os índices não são parâmetros objetivos e sim mera referência.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2018 

Fundo 3,50 -2,22 -2,44 0,84 -0,61 -0,01 3,12 1,13 0,17 -5,31 1,01 -4,94 -6,01

Rentabilidade 2018 (%)

CNPJ
21.596.743/0001-46

Data de Ínicio
13/10/2015

Taxa de
Administração
2% a.a.

Taxa de
Performance
Não há

Aplicação 
Mínima
R$ 25.000

Patrimônio 
Liquido
R$ 
53.702.788

Patrimônio 
Liquido Médio 
-12M
R$ 94.204.920

Benchmark
Não há

Classificação de
Risco (Escala de 1 a 5)
Nível 3

Imposto de 
Renda
Alíquota de 
15%

Categoria Anbima
Ações Investimento no 
Exterior

Público Alvo
Investidor Qualificado

Liquidação de
Aplicação
D+0

Liquidação 
de
Resgate
D+4

Cota de Aplicação
D+1

Cota de
Resgate
D+1

Dados Estatístiscos - 12M

Retorno Máximo Mensal Retorno Mínimo Mensal Meses Positivos Meses Negativos Volatilidade Anualizada

Fundo 3,50 -5,31 6 6 9,69

Aspectos Operacionais

2018 2017 12 Meses Desde o Início
Fundo
CDI*

19,94-6,01 -6,01 32,14
9,956,42 6,42 37,38
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