
Estratégia da M&G para 
um rendimento ideal

Apenas para Investidores Qualificados

Sobre a M&G Investments
Com mais de 85 anos de história, a M&G faz gestão de USD 335.6 bilhões e conta 
com reconhecimento mundial.

Sediada em Londres, a M&G tem um time de mais de 2.200 pessoas em todo 
o mundo, totalizando 16 países, gerindo ativos na Europa, Ásia e EUA.

Por quê investir no Optimal Income?
• Visa o crescimento do capital investido e a geração de rendimentos, através da otimização 

de posições de investimento em mercados e ativos que criem retornos estáveis.

• Um fundo de ativos de renda fixa "core" busca gerar retornos com volatilidade baixa em 
diferentes condições de mercado.

• O gestor do fundo de investimento tem flexibilidade para investir em uma ampla gama 
de renda fixa, podendo ainda investir uma parte do fundo (máx. 20%) em ações.

Nossa equipe premiada 
de renda fixa da M&G
• A equipe premiada de renda fixa da M&G tem um 

histórico impecável na gestão de US$ 203 bilhões

• Cada membro da equipe de gestão de 
investimentos é especialista em seu campo e, seu 
trabalho é complementado por pesquisas realizadas 
por nossos premiados analistas de créditos 
internos–uma grande e experiente equipe no setor 
de investimentos.

• Gestores têm liberdade para agir de acordo com 
suas próprias convicções.

• Especialistas podem tomar as melhores decisões de 
longo prazo, independentemente do que acontecer 
no mercado.

Fonte do AUM: M&G Statistics, em 30.06.2020. Fonte dos dados dos 
funcionários: M&G Statistics, em 31.12.2019.
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Time de investimento

Richard Woolnough 
Gestor de fundos

O Richard tem mais de 30 anos à frente de investimentos no mercado 
de renda fixa. Ao longo desse tempo, sua habilidade e renomada 
experiência foram amplamente reconhecidas.

"Essa é a estratégia de renda fixa mais flexível que gerencio. Ela me dá a liberdade 
de pesquisar os fluxos de rendimento mais rentáveis e atraentes em uma 
variedade de ativos de renda fixa, a fim de otimizar o desempenho ao longo de 
todo o ciclo econômico."

Richard está à frente ativamente 
como gestor do fundo de investimento, 
combinando um enfoque macroeconômico 
top-down (descendente) com uma rigorosa 
análise de crédito bottom-up (ascendente).

Richard tem a possibilidade de se 
movimentar livremente entre as obrigações 
do Estado, as obrigações empresariais 
com grau de investimento e as obrigações 
empresariais high yield.

Ele também pode investir em equities 
quando as ações de uma empresa parecem 
mais lucrativas que seus débitos.

Informações do Fundo 
(em 30.11.2020)

M&G Optimal Income Advisory FIC FIM IE CP 
(Sem exposição cambial)

CNPJ 35.433.031/0001-10

Investidor Qualificado

Investimento mínimo: R$ 5.000

Aplicação: D+1

Resgate: D+1 / D+5

Taxa de adm: 0,50%

O valor e o rendimento dos ativos do fundo podem tanto diminuir como aumentar. Isso refletirá no valor do 
seu investimento. Não há garantia de que o fundo atingirá o seu objetivo e você poderá receber menos do que 
investiu inicialmente.

Para mais informações, entre em contato com seu assessor da XP


