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✓ Capacidade de gestão 

diferenciada

✓ Research proprietário 

rigoroso

✓ Recursos globais de 

gestão

✓ Times de gestão com 

autonomia

✓ Foco em gestão

✓ Diversificação por 

classe de ativo, 

geografia e tipo de 

cliente

✓ Research dedicado 

a investidores

✓ Compromisso de 

buscar o melhor 

para cada cliente

✓ Asset independente

✓ Atração e retenção 

melhores talentos

✓ Estrutura de 

partnership

✓ Interesses alinhados 

com Investidores

✓ Aberta e 

colaborativa

✓ Orientada a 

performance

✓ Alto padrão em 

ética e integridade

✓ Diversidade global 

e inclusiva

Modelo de 
Sociedade

+ de R$ 5 tri*
sob gestão

Boutique de 
Investimento

+ 800
profissionais de 

investimento

+18 anos
de experiência média

Capital fechado

Modelo de 
Negócio

Modelo de 
Investimento Cultura

Gestora global de ações com quase 100 anos de história

*Setembro, 2020, AuM em USD 1,18 tri. Fonte: 
Wellington Management
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34

Hong Kong

Cingapura

Boston 
São

Francisco
Tóquio

Londres 

¹Número de profissionais de investimento | ²Os recursos adicionais incluem gerenciamento profissional de investimentos, analistas de portfólio, diretores / especialistas / analistas de investimentos, comerciantes globais e associados de pesquisa 
generalistas | 30 de setembro de 2019

• Indústria Global de Pesquisa: 47

• Gestores Globais : 89 

• Analistas de investimento: 33

• Gestores de renda fixa: 120

• Multi-ativos: 36

• Analistas ESG de pesquisa: 6

• Recursos adicionais: 2772

• Indústria Global de pesquisa: 7

• Gestores Globais : 18

• Analistas de investimento: 6

• Gestores de renda fixa: 35

• Multi-ativos: 3

• ESG Research Analysts: 2

• Recursos adicionais: 562

• Indústria Global de pesquisa: 3

• Gestores Globais : 9

• Analistas de investimento: 2

• Gestores de renda fixa: 3

Recursos adicionais: 172

• Indústria Global de pesquisa: 1  

Gestores Globais: 4

• Recursos adicionais: 92

• Indústria Global de pesquisa: 4  

Gestores Globais : 9  

• Multi-ativos: 3

• Recursos adicionais: 192

Estados Unidos: 6081 Londres: 1271 Hong Kong: 341 Tóquio: 141 Cingapura: 351

Gestão Wellington: time global e interconectado

608

127

34

14

35

Fonte: Wellington Management

Sydney: 32

• Recursos Adicionais: 3
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Plataforma de research centralizada

Cobertura 
Global

Cultura 
Colaborativa

Time 100% 
Interconectado

+50 Analistas 
de Carreira

Fonte: Wellington Management



Wellington Asia Technology
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Ásia Tech: Crescimento de dados exponencial

Crescimento da geração de dados – Esperado até 2025

Resultados atuais podem variar, talvez, significativamente a partir da data apresentada. Fonte: IDC - Estudo de 2025, patrocinado pela Seagate, abril de 2017.

Copyright © 2020 Todos os direitos reservados

Dados anuais de geração de dados esperam alcançar 160 zettabytes (160 trilhões de GB) até 2025, de acordo com o 
IDC
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Ásia: Motor do avanço global tecnológico

✓ Ásia detém a cadeia de suprimentos global para produtos tecnológicos

✓ Ásia é tanto um centro para inovação tecnológica quanto um motor para a evolução tecnológica no mundo

✓ A grande e em expansão classe média da Ásia pode oferecer um mercado de consumo infinito e sofisticado para 
produtos tecnológicos inovadores
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A cadeia de suprimentos para tecnologia é a cadeia de suprimentos para o futuro
Tecnologia: Motor de crescimento em todas as indústrias

Novas tecnologias e ferramentas possibilitando o crescimento de diversos setores

Machine learning Viagens e Experiências Internet of Things

E-commerce Inclusão financeira/crédito Transformação Digital

Dados/analytics Automação Cloud/SaaS
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Crescimento explosivo da classe média tem acelerado inovação e consumo

América do Norte
20091: 338 mi
2015P: 335 mi
2030P: 354 mi

América Central e Sul
20091: 181 mi
2015P: 285 mi
2030P: 335 mi

Europa
20091: 664 mi
2015P: 724 mi
2030P: 733 mi

Oriente Médio e Africa
20091: 137 mi
2015P: 306 mi
2030P: 497 mi

Ásia Pacífico
20091: 525 mi
2015P: 1,380 mi
2030P: 3,492 mi

2009

2015P

2030P

12009 foi considerado um ponto de referência histórico quando a pesquisa de Kharas and Gertz foi publicada em 2010. | Fontes: Kharas, Brookings Institute, Fevereiro 2017 and Kharas, World Bank (2010) | “Classe Média” considera as casas com despesas diárias entre USD 11 e

USD 110 por pessoa por dia nos termos de paridade de poder de compra de 2011. Dados práticos podem variar, talvez significativamente, dos dados estimados acima. Os dados de 2015 ainda não foram disponibilizados.

Mercados locais podem preferir soluções locais
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Empresas de tecnologia na Ásia Pacífico têm se multiplicado
Ásia: oportunidade despercebida

Fontes: FactSet, Weillington Management, 30/4/20. FactSet universo geográfico, empresas de tecnologia de informação e Internet, software e serviços maiores que USD 100 milhões de capitalização de mercado.

0

500

1.000

1.500

> USD 5 bi USD 1 bi ~ 5 bi < USD 1 bi

(N
úm

er
o 

de
 e

m
pr

es
as

)

Ásia Pacífico possui mais empresas de tecnologia com mkt cap < USD 5 bilhões
(diferença regional por mkt cap em USD) 

Ásia Pacífico América do Norte, Europa Ocidental

Ásia Pacífico América do Norte, Europa Ocidental
10.000

12.000

(M
ar

ke
t C

ap
to

ta
l U

SD
 b

ilh
õe

s)

O Market Cap da Ásia Pacífico segue o caminho trilhado pela América do Norte e 
Europa Ocidental (diferença regional por mkt cap em USD)

> USD 5 bi USD 1 bi ~ 5 bi < USD 1 bi

8.000

6.000

4.000

2.000

0



11Fontes: Bloomberg, Wellington Management, 31/12/18| Dados do gráfico: 31/3/2000 – 31/12/17

Investimento em tecnologia asiática é menor do que o universo em crescimento das empresas de tecnologia
Ásia: oportunidade despercebida



Fundo Wellington 
Asia Technology
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Asia Tech: Highlights

Especialistas em Tecnologia

Portfolio manager Anita  
Killian possui experiência 

profunda no setor de 
tecnologia

Time dedicado de 
Tecnologia Ásia baseado 
localmente nas diversas 

regiões

Recursos extensivos de 
análise  e dados da 

Wellington 

Diferenciado

Permite  acesso 
diferenciado ao setor de 

tecnologia na Ásia 

Busca acessar companhias 
fora do explorado universo 

de mega-caps globais do 
setor de tecnologia

Investe em áreas que estão 
liderando a evolução 

tecnológica

Baseado em Fundamentos

Baseado em fundamentos, 
approach de alta convicção

Busca acessar inovadores 
ágeis num estágio inicial de 

suas jornadas

Investe em empresas com 
um foco genuinamente de 

longo prazo
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Brian Yeong
Investment Specialist

Time Ásia de tecnologia

Research Dedicado
2 profissionais

Tommy Wong  
Hardware e Semicondutores na Grande 
China

Victor Cherian
Automação Asia Pacific

Estrategista Macro & Analistas de Crédito

Estrategista Macro
13 membros
Analistas de Crédito
41 membros

Outros Times de Gestão de Renda Variável Global Trading

Traders
22 membros
Derivativos Global
2 membros

Product Management

Eunhak Bae  
Semicondutores &  
equipamentos

Brian Barbetta
Internet, tecnologia (small cap)
& games

Bruce Glazer
Computadores & business services

Jeffrey Wantman
Software

Equity Portfolio Managers & Equity Research
Analysts
127 membros

Matthew Ross
Business services e pagamentos

John Averill
Hardware, Equipamentos de 
Comunicação 
& armazenamento

Lily Orlin  
Wireless, semi auto e food delivery

Time Global de Tecnologia

Anita Killian
Co-PortfolioManager
Asia Tecnologia

Yash Patodia
Co-Portfolio Manager

Gestão do portfolio

24 anos de experiência 
profissional

Asia-Pacífico Internet & Software

12 anos de experiência 
profissional

Research Indústria Global

Analistas indústria Global
53 membros

Asia Tech: Um time de gestão experiente
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Asia Tech: Qualidade e longo prazo

Objetivo

• Busca por retornos de longo prazo investindo principalmente em ações de empresas de tecnologia 
operantes na Ásia. 

• Identificação de empresas bem geridas que possam se beneficiar do crescimento e relevância da 
região no setor de tecnologia. 

• Estratégica Unconstrained e agnóstica a benchmark

Estratégia de Investimento 

• Geração de Idéias por meio de um research proprietário, bottom up
• Bias para empresas de Qualidade: qualidade de gestao, margens, foco nos acionistas 
• Consciência sobre Valuations
• Investimento com um outlook de longo prazo enquanto mantém flexibilidade para capitalizar em 

mercados voláteis
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Acreditamos que: Gestão + Estratégia + Mercados + Produtos + Execução = Performance 
Superior

Execução

Gestão Mercados

Estratégia Produtos

Objetivo de investir em empresas com excelente management confiando no seu trabalho de execução.

Busca por empresas com alto 
potencial de surpreender 
positivamente (gestão + 

estratégia)

Busca empresas que 
estejam bem 

posicionadas para 
crescimento (produtos + 

mercados)

As características apresentadas são buscadas durante o processo de investimento. A experiência real pode não refletir essas características. 

Asia Tech: Filosofia de Investimento e Processo
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Asia Tech: Processo de Investimento

Fonte: Wellington Management. As características apresentadas são aplicadas no processo de gestão do portfólio. Os resultados reais podem não refletir todas essas características ou pode, também, estar fora dos intervalos declarados. 
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% do portfolio – data base 30/9/20

0
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Varejo Bens de 
capital

Equipament
os de saúde 
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Bens duráveis 
e 
discricionário

Commercial & 
prf svcs

Real
estate

Semi  
conductores  & 
semi  equip

Software
& serviços

Tech  
hardware  &
equip

Overweigh
t

Underweigh
t

Portfolio Benchmark

Materiais 
Básicos

Wellington Ásia Tech: Alocação – Setores (%) – setembro 2020

Benchmark: MSCI AC Asia PacificInformation Technology NET.

Fonte: Wellington Management – 30 de setembro de 2020
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Wellington Ásia Tech: Alocação – Países (%) – setembro 2020

Benchmark: MSCI AC Asia PacificInformation Technology NET.

Fonte: Wellington Management – 30 de setembro de 2020
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Benchmark de referência: MSCI AC Asia Pacific Information Technology | As somas podem não totalizar devido a arredondamentos. | Os emissores individuais listados não devem ser considerados uma recomendação de compra ou 
venda. As ponderações não refletem a exposição obtida com o uso de derivativos. As participações variam e não há garantia de que o Fundo deterá qualquer um dos títulos listados. Consulte o relatório anual e semestral para obter 
todas as participações.

Ásia Tech: Portfólio atual – setembro 2020

Fonte: Wellington Management

Top 5 Posições Ativas

Empresa Grupo Industrial País % Fundo % Bench

Alibaba Varejo China 4,8 0,0

Tencent Mídia China 3,6 0,0

ASML Holding Semiconductores Holanda 2,7 0,0

Hoya Saúde Japão 2,4 0,0

MediaTek Semicondutores Taiwan 4,0 1,9

Top 5 Posições underweight

Empresa Grupo Industrial País % Fundo % Bench

Taiwan Semiconductor Semicondutores Taiwan 7,5 22,4

Samsung Electronics Tech hardware Coréia do Sul 4,9 16,6

Murata Manufacturing Tech hardware Japão 0,0 2,2

Hitachi Ltd Tech hardware Japão 0,0 2,0

Tata Consultancy Services Software India 0,0 1,9
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Retorno Acumulado em USD (Unhedged)

1 mês 3 meses 1 ano Desde o início

USD N Accumulating Unhedged 3.5 11.3 44.6 6.7

MSCI AC Asia Pacific Information Technology  NET 4.5 16.6 35.1 8.0

Retorno Ativo (vs benchmark) -1.0 -5.3 9.6 -1.3

YTD 2019 2018*

USD N Accumulating Unhedged 24.1 45.4 -34.6

MSCI AC Asia Pacific Information Technology  NET 15.2 42.1 -25.8

Retorno Ativo (vs benchmark) 8.9 3.3 -8.9

Data Base: 30/9/20 (%, USD)

*Ano calendário parcial (14/3/18 a 31/12) | a data de início do veículo USD N  Accumulating Unhedged share class foi 14/3/18.| Somatórias podem não totalizar devido a arredondamentos | Performance para períodos de um ano ou menos não são anualizados.| RETORNOS PASSADOS 

NÃO SÃO GARANTIAS DE RETORNOS FUTUROS E  UM INVESTIMENTO ESTÁ PASSIVEL DE PERDA DE VALOR. Performance apresentada é líquida de taxas do veículo USD N  Accumulating Unhedged. Performance do fundo é líquida de impostos (não necessariamente a aliquota maxima) 
mas não ajustado para efeitos de tributação e assume reinestimento e ganhos de capital. | Performance do índice é apresentada liquida de imposto de renda máximo e assume reinvestimento de dividendos em linha com a metodologia dos provedores de índice. | Fontes: Fund -
Wellington  Management., Index – MSCI. | Se o ultimo dia útil do mês não corresponde a um dia util para o fundo, a performance é calculada utilizando a ultima cota disponível. Isso pode resultar em um diferencial de performance entre o fundo e o índice. 
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Retorno Acumulado do Composite

` `̀ `

Data Base: 30/9/20 (%, USD)

1 ano 3 anos 5 anos 10 anos

Asia Technology Composite (bruto) 46,6 13,4 21,7 15,2

Asia Technology Composite (líquido) 45,2 12,3 20,6 14,1

MSCI AC Asia Pacific Information Technology  35,7 12,6 20,7 12,3

Retorno Ativo (Bruto vs benchmark) 10,9 0,8 1 2,9

YTD 2019 2018 2017 2016 2015

Asia Technology Composite (bruto) 25,4 46,5 -26,4 63,9 13,2 4,3

Asia Technology Composite (líquido) 24,5 45,2 -27,2 62,4 12,1 3,4

MSCI AC Asia Pacific Information Technology  15,6 42,9 -19,6 56,6 14,1 -2,5

Retorno Ativo  (Bruto vs benchmark) 9,8 3,6 -6,9 7,3 -1 6,8

2014 2013 2012 2011 2010

Asia Technology Composite (bruto) 10,4 22,7 23,3 -16,4 22,6

Asia Technology Composite (líquido) 9,4 21,6 22,2 -17,1 21,5

MSCI AC Asia Pacific Information Technology  8 16,7 16,4 -17,9 18

Retorno Ativo  (Bruto vs benchmark) 2,4 6 6,9 1,5 4,6

As somas podem não totalizar devido aos arredondamentos. Retornos no período de 1 ano ou menos não são anualizados. OS RESULTADOS PASSADOS NÃO INDICAM UMA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS E UM INVESTIMENTO PODE PERDER VALOR. Os resultados brutos da 

performance são livres de comissão e outras despesas diretas, mas antes de taxa de consultoria, custódia, impostos retidos na fonte e outras despesas indiretas, e inclui os reinvestimentos dos dividendos e outros lucros. A performance líquida é baseada na maior taxa de consultoria
desse produto divulgada nos Estados Unidos, incluindo reinvestimento dos dividendos recebidos e outros lucros, e são livres de taxa de consultoria, taxa de comissão e outras despesas diretas, mas antes das taxas de custódia, imposto retido na fonte e outras despesas indiretas. Os
resultados compostos podem ser ajustados , até revizados e finalizados 30 dias após o final de cada trimestre. Essas informações adicionais, complementam a apresentação em conformidade com o GIPS®, fornecida em anexo. Para informações adicionais, consulte a página de 
“Important Disclosure”.
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Wellington Asia 
Technology Fund

(offshore)

Wellington Asia Technology:

Wellington Asia 
Technology Dolar

Advisory FIC FIA IE

Wellington Asia 
Technology 

Advisory FIA IE

Taxa adm 0,90%

ISIN:  LU1751346971
Bloomberg: : WEATNUA LX

Taxa adm 0,20%

Wellington Asia 
Technology Dolar

Advisory Master FIA

Saiba Mais

CNPJ: 38.443.098/0001-24CNPJ: 38.443.120/0001-36

Saiba Mais

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-be8457607cdf/detalhes
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0/detalhes
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Público

Taxa Adm

Benchmark

Cotização

Investimento Mínimo

Investidor Qualificado

1,0% a.a (FIC + Master)

MSCI AC Asia Pacific Information Technology 

D+1 / D+5

R$ 5 mil

Objetivo

Wellington Asia Technology Fund

Busca retornos absolutos de longo prazo através da gestão ativa no setor de tecnologia - Asiático

Fundo

Gestão Offshore

Gestão Veículo Local

Wellington Management

XP Vista Asset Management

Wellington Asia Tech agora disponível na XP

Para mais informações sobre o fundo WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY FIA IE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (CNPJ 38.443.120/0001-36) acesse o site: 
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0/detalhes. Para mais informações sobre o fundo WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY FIC 
FIA IE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento  (CNPJ 38.443.098/0001-24) acesse o site: https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-
be8457607cdf/detalhes

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0/detalhes
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-be8457607cdf/detalhes


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY FIA IE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - CNPJ 38.443.120/0001-36. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no 1º dia da solicitação de resgate (D+ 1). O pagamento 
do resgate de cotas do fundo será efetivado no 5º dia útil da cotização de resgate (D+ 5). Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota 
de 15%. Tipo Anbima: AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Taxa de Administração: 0,80%a.a. Taxa de Performance: 0. PÚBLICO ALVO: O clientes, que sejam investidores qualificados, da XP Investimentos CCTVM S/A, 
inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001- 04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82. Para mais informações sobre o fundo acesse o site: 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0/detalhes

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - CNPJ 38.443.098/0001-24. Este fundo é supervisionado e 
fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no 30º dia da solicitação de resgate 
(D+30). O pagamento do resgate de cotas do fundo será efetivado no 5º dia útil da cotização de resgate (D+ 5). Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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. Os rendimentos serão tributados no 
momento do resgate, à alíquota de 15%. Tipo Anbima: AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Taxa de Administração: 0,80%a.a. Taxa de Performance: 0. PÚBLICO ALVO: O clientes, que sejam investidores qualificados, da XP 
Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001- 04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82. Para mais informações sobre o fundo acesse

o site: https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-be8457607cdf/detalhes

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0/detalhes
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-be8457607cdf/detalhes
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N/A: Para anos em que há menos que seis portfolios durante o período de performance. Dispersão interna não é significativa. 

Descrição do Composite: portfolios incluídos no Ásia Technology Composite buscam alcançar apreciação de capital de longo prazo investindo em ações principalmente economicamente expostas a Ásia; também buscam alcançar 

retorno de longo prazo acima do MSCI All Country Asia Pacific Information Technology Index.

Data de criação do composite: Setembro 2008.

Composite Membership: todos os portfolios discricionários, que pagam taxas são elegíveis para inclusão no composite. 

Fee Schedule: Efetivo desde Out/16. 

Market Value: sobre todos os ativos

Taxa de Administração anual: 0.95%

Definição do Benchmark : MSCI All Country Asia Pacific Information Technology é um índice de capitalização de Mercado ajustado ao free float que captura empresas de large e mid cap nos mercados desenvolvidos e mercados 

emergentes na região Ásia Pacífico. Todas as ações no índice são classificadas como pertencentes ao setor de Tecnologia de acordo com a classificação do Global Industry Classification Standard.

Política de Cash Flow : Efetivo desde 01/05/17, um fluxo de Caixa relevante para Tecnologia Asiática é definido como um fluxo de Caixa externo durante o mês com um valor igual ou maior que 15% dos ativos do portfolio mais 

recente. De 01/03/14 a 30/4/17, um fluxo de Caixa relevante foi definido como um único fluxo de Caixa externo no mês com um valor igual ou maior que 10% dos ativos do portfólio mais recente. 

Firma: para fins de Compliance com GIPS®, o Firma é definido como todos os portfolios geridos pela Wellington Management Company LLP, um advisor independente, registrado pela SEC, assim como suas afiliadas (coletivamente 

Wellington Management). Wellington Management fornece serviços de advisory para instituições ao redor do mundo.

GIPS®: Wellington Management alega Compliance com os padrões Global Investment Performance Standards (GIPS®) e preparou e apresentou este relatório com os padrões GIPS®. Wellington Management tem sido auditado de 

forma independente pelos períodos de 01/01/93 a 31/12/18. Os relatórios de auditoria são disponibilizados perante demanda. A auditoria checa se (1) a firma tem cumprido com os requisitos de construção de portfolio segundo os 

padrões do GIPS® standards sob a ótica da firma inteira e (2) as políticas e procedimentos da firma são desenhados para calcular e apresentar performance conforme os padrões  GIPS®.

Cálculo da performance: performance bruta é líquida de despesas com trading. Retornos são brutos de impostos devidos sobre dividendos, juros, e ganhos de capital. Retornos, valor de Mercado, e ativos são reportados em USD 

exceto quando notificado o contrario. Retornos, valor de Mercado e ativos em moedas diferente de USD são calculados convertendo o retorno mensal do USD e ativos usando a taxa de cambio apropriada (oficial 16h00 fechando do 

cambio a vista em Londres). Políticas para avaliação de portfolios, calculo de performance, e preparação de apresentações estão disponíveis conforme solicitado. 

Performance líquida de taxas reflete a dedução da taxa referente ao tier mais alto (“taxa modelo”) que seria cobrada baseado no schedule de taxas apropriado para esse mandato, sem os benefício de interrupções e é calculado 

subtraindo 1/12 da taxa modelo do retorno mensal bruto do composite. Em algumas circunstancias, Wellington Management pode cobrar de certos clientes uma taxa acima da taxa modelo, tais como clientes legado ou clientes que 

recebem serviços adicionais de investimento. Performance liquida das taxas modelo busca fornecer o melhor exemplo do impacto das taxas de administração sobre o fundo. 

Pool investors irão ter custos além da taxa de administração, tais como despesas operacionais e taxas de custódia. Esses custos indiretos não são refletidos na taxa modelo, e não são liquidas de taxa de performance.

Dispersão interna: a medida de dispersão apresentada é o desvio padrão ponderado por ativos. Essa medida mede a dispersão dos retornos individuais do portfolio relativo ao retorno do composite ponderado por ativos. Apenas 

portfolios que foram incluídos no composite para o período cheio são incluídos no calculo de desvio padrão. Limitações impostas por clientes ou por regulamentações sobre a habilidade do portfolio de investir em determinada os 

ativos e instruções, tais como IPOs, e implementar os procedimentos e políticas de trading da empresa,  podem impactar no retorno do fundo diferente do composite

Dispersão externa: a dispersão medida apresenta é anualizada por um período de 3 anos após o desvio padrão. Essa medida mede a variabilidade do composite e benchmark sobre os 36 meses anteriores. Para períodos antes de 

01/01/11 a empresa não foi requisitada para apresentar o desvio padrão ex-post anualizado. 

3-Year Desvio Padrão(%)

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Composite 25.94 19.19 16.07 11.99 12.57 13.57 14.05 18.33 19.40

Benchmark 22.93 19.30 15.12 12.57 11.98 14.37 15.04 16.40 17.15

Composite Listing: a lista das descrições de composite da Wellington Management está disponível conforme solicitado.

DISCLAIMER


