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Visão geral da Columbia 
Threadneedle Investments



Ameriprise Financial Inc. 
Visão geral das áreas de negócios

Principais fatos

▪ 1,2 trilhão de dólares de ativos sob gestão do 
grupo1

▪ Empresa citada na Fortune 500

▪ Classificação A da S&P, A3 da Moody

▪ 50 maiores gerentes de ativos globais2

▪ 15 maiores gerentes de fundos mútuos de 
longo prazo dos EUA3

▪ Sexto maior gerente de varejo no Reino Unido4

Fonte: Ameriprise Financial Inc. em 8 de novembro de 2021, salvo indicação em contrário.

1 Os ativos sob gestão (AUM) do grupo representam o total de ativos sob gestão e administração de todas as empresas da Ameriprise combinadas.  

2 Fonte: Lista "The Top 400 Asset Managers (Os 400 maiores gerentes de ativos)" de 2019 da IPE, com base nos ativos da Columbia e Threadneedle em 31 de dezembro de 2019.  

3 Fonte: Investment Company Institute (ICI). Com base nos ativos Columbia Funds, exceto fundos do mercado monetário de 31 de dezembro de 2020.  

4 Fonte: Ranking da Associação de Investimentos do Reino Unido Com base nos ativos Threadneedle Funds de 38 de fevereiro de 2021.



Columbia Threadneedle Investments

Fonte:  Columbia Threadneedle Investments, em 30 de setembro de 2021.
Todos os dados se referem ao grupo de empresas Columbia e Threadneedle. Entre os ativos sob gestão estão os fundos administrados externamente, bem como todos os ativos administrados de forma discricionária ou não-
discricionária pelas entidades do grupo de empresas Columbia e Threadneedle.

Alcance mundial
Criamos uma equipe global de 2.500 pessoas que trabalham 
em conjunto, sendo mais de 650 profissionais do 
investimento, abrangendo todos os mercados e as principais 
classes de ativos

Pesquisa intensa
Por trás de cada investimento há uma análise original 
e independente realizada por nossos especialistas em 
pesquisa. Os princípios de Investimento Responsável 
(IR) são fundamentais e, juntamente com nossas 
ferramentas de IR exclusivas, agregam valor real às 
decisões de investimento

De olho no futuro
Nossa equipe independente de Consultoria e Supervisão de 
Investimentos garante a integridade de nossas estratégias, 
trabalhando juntamente com gestores dos fundos para 
promover uma melhoria contínua

Responsável pelo 
gerenciamento de 

US$ 714 bilhões 
para clientes institucionais e de 

varejo em nível mundial



Abordagem de investimento 

(*) Informações de 31 de dezembro de 2021.

Visão macro
O alcance abrangente facilita 
a compreensão das 
tendências econômicas, 
sociais e políticas

Visão micro
Forte presença nos mercados 
locais e relacionamento 
estreito com empresas

Colaboração contínua
Troca de sugestões e ideias 
entre analistas e gestores de 
todas as classes e setores de 
ativos

Perspectivas 
globais

Pesquisa independente
Contamos com cerca de 160 
analistas e analistas de 
pesquisa que realizam 
pesquisas independentes*

Dados e tecnologia
Big data, análises e 
inteligência aumentada 
transformam informações em 
ideias voltadas para o futuro

Autonomia
As equipes de investimento 
desenvolvem e aplicam 
grandes ideias

Análises
A supervisão de 
investimentos ajuda a 
garantir que as equipes de 
investimento adotem uma 
abordagem consistente e 
evitem riscos indesejados

Responsabilidade
Um monitoramento 
independente avalia pontos 
fortes, pontos fracos e 
oportunidades

Nosso compromisso com o sucesso dos clientes é sustentado por nossa abordagem de investimento diferenciada, 
com base em quatro pilares:

Pesquisa com foco
Visa identificar empresas 
bem administradas que 
olham para o futuro e estão 
mais preparadas para 
enfrentar os riscos e desafios, 
obtendo assim um 
desempenho sustentável e 
possibilitando a criação de 
valor a longo prazo

INTENSIDADE 
DA PESQUISA

INVESTIMENTO 
RESPONSÁVEL

MELHORIA 
CONTÍNUA



Ações

Principais capacidades de investimento

Fonte:  Columbia Threadneedle Investments, em 31 de dezembro de 2021. 
(*) A categoria de afetação de ativos se refere a contas que investem em diversas classes de ativos, como ações, renda fixa e alternativas. Isso inclui estratégias de fundo de fundos e contas que investem diretamente nessas classes amplas 

de ativos, como estratégias de diversificação de ativos. 

Soluções de 
investimento
Investimento 
responsável

Crescimento de qualidade global:
empresas de pequena e grande 
capitalização, EAEO (Europa, 
Australásia, Extremo Oriente), 
mercados emergentes

EUA: Investimentos de valor, 
investimentos principais e aumento 
de rendimentos para empresas de 
pequena, média e grande capitalização

Regional e país individual

Rendimento de ações

ESG e ação sustentável

Ações de longo/curto 
prazo

Mercado imobiliário nos EUA e no 
Reino Unido

Infraestrutura europeia

Crédito com grau de 
investimento

Crédito de elevada 
rentabilidade

Títulos municipais dos 
EUA

Dívida titularizada

Empréstimos bancários 
dos EUA

Obrigações sociais

Renda fixa multissetorial

Renda fixa de longo/curto 
prazo

Gestão da volatilidade

Gestão da diversificação 
de ativos

Estratégias de 
crescimento 
diversificadas

Alocação adaptativa de 
risco

Renda diversificada de 
ativos 

Alternativos

Renda Fixa

Asset Allocation



Filosofia, pessoas e 
processos do Threadneedle
Global Smaller Companies



Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Visão geral

▪ Abordagem de qualidade clara e consistente:

▪ Empresas com vantagens competitivas sustentáveis têm potencial para manter altos 
rendimentos

▪ Estrutura analítica das Cinco Forças de Porter
▪ Captura alfa para investimentos de longo prazo

▪ As melhores ideias de pequenas empresas globais realizadas por meio de uma única filosofia

▪ Contando com equipes regionais de pequenas empresas de grande sucesso



Neil Robson
Diretor de Ações Globais
34 anos de experiência
Setor da saúde

Equipe de gestão de ações globais
Diversificada, experiente e em crescimento

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, em 31 de dezembro de 2021.

Jonathan Crown
Gestão de portfólio
19 anos de experiência
Finanças, telecomunicações e 
mercado imobiliário

Pauline Grange
Gestão de portfólio
20 anos de experiência
Tecnologia, consumo e 
telecomunicações

William Davies
Gestão de portfólio

CIO, EMEA & Diretor global de Ações
35 anos de experiência

David Dudding
Gestão de portfólio
20 anos de experiência
Setores industriais, de consumo e da 
saúde

Georgina Hellyer
Gestão de portfólio
14 anos de experiência
Materiais e energia

Scott Woods
Gestão de portfólio
8 anos de experiência
Pequenas Empresas

Simon Haines
Gestão de portfólio
20 anos de experiência
Indústrias

Andrew Harvie
Gestor de carteira de clientes
17 anos de experiência

Alex Lee
Gestão de portfólio
13 anos de experiência
Japão

Alex Beavis
Analista
3 anos de experiência
Pequenas empresas

Bronwyn Curran
Analista de carteira de clientes
1 ano de experiência

Natasha Ebtehadj
Gestão de portfólio
12 anos de experiência



Pesquisa e debate
Equipes regionais de pequena capitalização

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, em 31 dezembro de 2021.

◼ O gestor aproveita as melhores ideias das equipes regionais de pequena capitalização da Columbia Threadneedle
◼ Negociação realizada por seis traders alinhados regionalmente em Londres, complementada por mesas de trading na Ásia e na América do Norte
◼ Com suporte da equipe de governança e investimento responsável 
◼ Acesso a uma ampla rede de profissionais de investimento da Columbia Threadneedle, que cobrem ações, renda fixa e commodities

Equipe do Reino Unido 
focada em empresas de 

Small Caps

Equipes de investimento 
mais amplas

Cobertura de ações 
regionais, renda fixa e 

commodities

Columbia Small Cap Growth

Equipe do Japão

Equipe de ações globais (13 profissionais de investimento)

Scott Woods Gerente da carteira

Neil Robson Diretor de Ações Globais

Alex Beavis
Analista global para 

empresas de pequena 
capitalização

Equipe de pesquisa 
central

Mais de 30 profissionais
de investimento

Equipe dos EUA focada em 
empresas de Small Caps

Equipe global de investimento responsável

14 profissionais de investimento

Equipe europeia focada 
em empresas de Small

Caps



Filosofia de investimento
Por que gostamos de empresas de alta qualidade

Tempo

Custo

Rendimento efetivo

Rendimento previstoR
O

C
E

Os mercados subestimam o valor das vantagens competitivas realmente sustentáveis

▪ O mercado assume que os retornos revertem à média, o que 
muitas vezes faz com que as empresas de qualidade negociem 
com desconto em relação ao seu valor intrínseco

▪ Empresas com uma vantagem competitiva 
estabelecida/melhorada podem sustentar/aumentar seus 
retornos por mais tempo do que o mercado antecipa

▪ Ao ter uma visão de longo prazo e focar na sustentabilidade da 
vantagem competitiva, podemos explorar essa ineficiência

Fonte: Columbia Threadneedle Investments.



Filosofia de investimento
Nosso conceito de qualidade

Fonte: Columbia Threadneedle Investments.

Qualidade

◼ Potencial de crescimento
◼ Capacidade de composição a longo 

prazo
◼ Exposição a um tema secular
◼ O mercado está saturado ou em 

declínio estrutural? 

◼ Rendimentos sobre o capital 
investido
◼ De que maneira os negócios geram 

altos rendimentos?
◼ Perfil de margem e intensidade do 

ativo
◼ Capital necessário para financiar o 

crescimento

◼ Sustentabilidade
◼ Força da posição competitiva 

entre 5 e 10 anos
◼ Considerações dos fatores de 

ESG
◼ Cinco Forças de Porter
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Filosofia de investimento 
Fossos econômicos: Identificação de vantagens competitivas sustentáveis

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, Morningstar, 2021. Todos os direitos de propriedade intelectual das marcas e logotipos apresentados neste slide são reservados 

aos respectivos proprietários. A menção a quaisquer ações ou obrigações específicas não deve ser considerada como uma recomendação de transações.

Escala eficiente
Uma ou duas empresas 

dominantes

Vantagem de custo
Produtor de menor custo

Bens intangíveis
Marcas ou patentes atuam 

como barreira à entrada

Efeito de rede
O valor aumenta à 

medida que mais 

pessoas usam o 

produto

Custos de mudança

Custos incorridos com 

mudanças

Vantagem 

competitiva 
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Filosofia de investimento
As Cinco Forças de Porter identificam riscos para a sustentabilidade

Cinco Forças de Porter

▪ Ferramenta usada para entender a sustentabilidade das 

vantagens competitivas de uma empresa

▪ As reuniões da empresa permitem ter uma percepção 

clara sobre esses fatores

Fonte: Columbia Threadneedle Investments.

Ameaça de 

substitutos

Rivalidade no 

setor

Poder dos 

fornecedores

Poder dos 

clientes

Ameaça de 

novos 

participantes



Processo de investimento
Implementação

Fonte: Columbia Threadneedle Investments. As características dos fundos acima descritas são orientações internas, e não limites e controles. Elas não fazem parte do objetivo e da política do fundo e estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. Columbia Investments, em 2021.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Benchmark MSCI World Small Cap

Tracking Error previsto 4-8%

Ponderações típicas de ações Máximo de 3% ativo

Ponderações típicas do setor Sem restrições

Coeficientes regionais Sem restrições

Número de posições 70-90

Tamanho da empresa (valor de 
mercado) US$500mi – US$10bi (soft)

Turnover previsto c.30%

Disciplina de compra

▪ A avaliação e convicção direcionam o tamanho da 
posição
▪ O processo é interativo
▪ As posições competem constantemente por capital

Disciplina de venda

▪ Avaliação
▪ Deterioração da vantagem competitiva
▪ Mudança em nossa visão das perspectivas do setor
▪ Concorrência por capital
▪ Capitalização de mercado
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Processo de pesquisa em ação
Cargojet – Companhia aérea canadense de carga

Fonte: Bloomberg, Columbia Threadneedle Investments, em 30 de setembro de 2021. Todos os direitos de propriedade intelectual das marcas e logotipos apresentados neste slide são

reservados aos respectivos proprietários. A menção a quaisquer ações ou obrigações específicas não deve ser considerada como uma recomendação de transações.

Desempenho relativo à MSCI World Small Cap

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

dez/16 set/17 mai/18 jan/19 set/19 mai/20 jan/21 set/21
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Sep -17

Geração de ideias

▪ Empresa indicada à equipe por um corretor externo

Pesquisa/debate

▪ Monopólio: 95% de participação na rede nacional de transporte noturno de 

carga no Canadá

▪ Barreiras à entrada por meio de regulamentação e relacionamento com 

clientes

▪ Contratos de longo prazo do tipo take or pay com 75% da receita

▪ 100% de retenção de clientes devido a 99,8% de histórico de pontualidade

▪ Maior penetração do comércio eletrônico no Canadá

▪ Oportunidade de aumentar o uso da aeronave durante o dia em regime de 

"wet lease“

Implementação

▪ Posição iniciada em setembro de 2017

▪ 1,6% da posição atual

▪ Grande potencial de valorização com melhoria significativa nos fluxos de 

caixa livre ao longo dos próximos anos



Pesquisa e debate
ESG – capacidade de pesquisa integrada – capacidade de 
pesquisa integrada

Fonte: Sustainability Accounting Standards Board (SASB® – Conselho das Normas de Contabilidade da Sustentabilidade) A Columbia Threadneedle Investments licencia e aplica os padrões, classificações e enquadramento do 
SASB® em nossa pesquisa e avaliação de títulos.

Modelo de gestão financeira

◼ Modelos acadêmicos: foco em 

governança financeira prudente a 

longo prazo

◼ Conhecimento de governança na 

prática

Modelo de relevância de 

ESG

◼ Enquadramento do SASB: fatores 

materiais de ESG

◼ Visão clara do foco da gestão / 

padrões das práticas 

operacionais

Classificação de investimento 

responsável

◼ Classificação inovadora exclusiva

◼ 1: forte

◼ 5: fraca

Classificações exclusivas de IR 

◼ Suporte da equipe de Investimento 

Responsável (“IR”) dedicada

◼ Classificações inovadoras de IR exclusivas

◼ Priorizar o envolvimento da empresa

◼ Principal fator na avaliação da qualidade e 

força competitiva da empresa 

◼ Principal avaliação de risco

◼ Capitalização das oportunidades sustentáveis

Capacidade de pesquisa integrada
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ESG Skylines
Classificações exclusivas de Investimento Responsável (“IR”) e da MSCI ESG Research

Classificação exclusiva de IR MSCI ESG Research

Nota: os coeficientes de benchmark e da carteira são expressos em uma base reponderada para eliminar quaisquer alocações a emitentes não corporativos ou a caixa.
Fonte: Columbia Threadneedle Investments e MSCI ESG Research, em 31 de dezembro de 2021.

8,2%

40,6%

26,8%

17,7%

1,3%

5,3%

3,9%

28,0%

36,5%

26,1%

3,0%

2,6%

1

2

3

4

5

Não
disponível

Carteira reponderada Benchmark reponderado

1,8%

10,9%

31,8%

17,8%

13,3%

11,8%

0,3%

12,3%

1,9%

15,4%

22,9%

25,0%

19,3%

10,5%

0,9%

4,1%

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

Não disponível

Carteira reponderada Benchmark reponderado
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Foco em ações
Envolvimento ESG Investimento Responsável (IR)

▪ A Casella Waste Systems, Inc., juntamente com as respectivas subsidiárias, opera como 

uma empresa de serviços de resíduos sólidos verticalmente integrada no nordeste dos 

Estados Unidos

▪ A Casella responde a alguns processos, um dos quais ainda está pendente 

▪ Consideramos que a empresa está tendo um bom desempenho quanto às questões de ESG que 

são significativas para o negócio, no entanto os relatórios e divulgações dessa empresa poderiam 

ser aprimorados, o que provavelmente explica as pontuações relativamente baixas da 

classificação de ESG 

▪ A empresa solicitou especificamente que nos envolvêssemos mais, coisa que fizemos, a fim de 

melhorar seus relatórios 

▪ Conclusão: a empresa parece apresentar risco de baixo a médio em termos de ESG. O foco 

em segurança e sustentabilidade ambiental é evidente no diálogo com a empresa. 

▪ Tópicos futuros sobre envolvimento em ESG: composição e diversidade do conselho, 

planejamento de sucessão, envolvimento de funcionários, gestão das emissões de 

carbono

Serviços comerciais e suprimentos nos EUA

Classificação de IR da Columbia Threadneedle Investments: 3

Classificação da MSCI ESG: BB

Conformidade com o Pacto Global: Aprovado

Fonte: Columbia Threadneedle Investments e MSCI ESG Research, relatório anual da empresa divulgado em 6 de janeiro de 2020. As médias ponderadas não mostram valores de caixa. A menção a

quaisquer ações ou obrigações específicas não deve ser considerada como uma recomendação de transações. Fonte da imagem: site da empresa.



Posicionamento da 
carteira
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Fonte: Columbia Threadneedle Investments, em 31 de dezembro de 2021. O benchmark é o MSCI World Small Cap Index. Posição de caixa de 1,6% não demonstrada. 

Posicionamento regional por domicílio Posicionamento regional por receita

4,8%

5,1%

4,9%

8,8%

13,0%

11,8%

52,8%

3,8%

3,8%

4,9%

8,7%

14,2%

16,7%

50,4%

Outros países/
Não coberto

Reino Unido

Ásia, exceto Japão

Japão

Mercados emergentes

Europa, exceto UK

América do Norte

Carteira Índice

0,0%

5,3%

6,6%

9,9%

15,2%

63,0%

0,0%

0,0%

9,2%

10,6%

18,9%

59,7%

0 10 20 30 40 50 60 70

Mercados emergentes

Extremo Oriente, exceto Japão

Reino Unido

Japão

Europa, exceto Reino Unido

América do Norte

Carteira Índice

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Posicionamento da carteira

Posicionamento do setor

29,0%

23,7%

13,2%

8,9%

8,6%

5,6%

5,0%

4,5%

0,0%

0,0%

0,0%

18,8%

12,6%

10,5%

13,4%

13,6%

3,1%

7,3%

4,3%

10,5%

3,5%

2,7%

Indústrias

TI

Assistência médica

Bens de luxo

Setor financeiro

Comunicações
Servcs.

Materiais

Bens de primeira
necessidade

Mercado imobiliário

Energia

Serviços de
utilidade pública

Carteira Índice
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Características da carteira

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, em 31 de dezembro de 2021. Exclui posição de caixa de 3,5%. O benchmark é o MSCI World Small Cap Index. A menção a quaisquer ações ou obrigações específicas não deve ser considerada 

como uma recomendação de transações.  

Coeficiente de capitalização do mercado

10 principais participações Absoluta (%) Ativa (%)

Simpson Manufacturing 2,6 2,5

WillScot Mobile 2,2 2,2

Armstrong World Industries 2,1 2,0

Triumph Bancorp 2,0 1,9

Inter Parfums 1,9 1,9

MSA Safety 1,9 1,8

Ritchie Bros. Auctioneers 1,8 1,8

Workiva 1,8 1,7

Stevanato 1,8 1,8

Advanced Drainage Systems 1,8 1,7

TOTAL   19,9 19,4

1,8%

82,7%

14,7%

4,3%

68,1%

27,6%

US$10-50bi

US$2-10bi

US$0-2bi

Carteira Índice

Estatísticas fundamentais Carteira Benchmark

Número de ações 90 4.550

Active share 97,1% --

Beta da carteira (ex-ante) 1,0 --

Tracking Error (ex-ante) 7,9% --

Pontuação MSCI ESG 5,4 5,3

Emissões de carbono 22,0 131,4
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Forte tendência de crescimento com qualidade

Fonte: Style Research, em 31 de dezembro de 2021. Style Skylines™ foi criado com, incorpora e/ou executa software proprietário e/ou dados sob licença da Style Research Ltd. © Style Research Ltd.

Todos os direitos reservados. É vedada a redistribuição por terceiros. 



Desempenho da estratégia
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Desempenho anualizado

Fonte: FactSet, em 31 de dezembro de 2021, sem taxas em USD. Para períodos superiores a um ano, os dados são anualizados. O desempenho superior demonstrado é calculado geometricamente. A partir de 01/01/2013, os retornos brutos do fundo 

são calculados no FactSet por meio de avaliações diárias oficiais do fechamento global e de fluxos de caixa diários. Antes de 31/12/2012, o desempenho bruto do fundo era baseado nos preços oficiais do fechamento global. 

Todos os retornos incluem o rendimento bruto reinvestido e os retornos do fundo representam os rendimentos brutos do TER (índice de despesa total).  O desempenho passado não é um indicador dos rendimentos futuros. Desempenho da estratégia 

offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo. 

Desempenho superior -0,6% -0,6% +9,3% +9,8% +5,8%

Desempenho versus benchmark (USD)

15,5 15,5

30,8

23,9

16,216,2 16,2

19,7

12,8

9,9

Ano até à data 1 ano 3 anos 5 anos A partir de 31 dezembro
2013

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies MSCI World Small Cap Index
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Desempenho ano a ano

Desempenho versus benchmark

Fonte: FactSet, em 31 de dezembro de 2021, sem taxas em USD. O desempenho superior demonstrado é calculado geometricamente. A partir de 01/01/2013, os retornos brutos do fundo são calculados no FactSet por meio de 

avaliações diárias oficiais do fechamento global e de fluxos de caixa diários. Antes de 31/12/2012, o desempenho bruto do fundo era baseado nos preços oficiais do fechamento global. Todos os retornos incluem o rendimento 

bruto reinvestido e os retornos do fundo representam os rendimentos brutos do TER (índice de despesa total). 

O desempenho passado não é um indicador dos rendimentos futuros. Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo. 

3,3%  4,6%  4,8%  4,2%  

37,9%  

-5,6%  

37,6%  
40,9%  

15,5%  

2,4% 2,3%
0,1%

13,3%

23,2%

-13,5%

26,8%

16,5% 16,2%

2013
(from inception)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies MSCI World Small Cap Index

Desempenho +0.9% +2.2% +4.2% -8.0% +12.0% +9.1% +8.5% +21.0% -0.6%
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Resumo de atribuição

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, em 31 de dezembro de 2021, em USD. 

O desempenho passado não é um indicador dos rendimentos futuros. Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo. 

Atribuição regional

Atribuição de setor

Ano Efeito de alocação Seleção de títulos Efeito total

2021 -0.76 0.19 -0.57

2020 -0.48 21.56 20.98

2019 0.98 7.45 8.49

2018 -0.71 9.87 9.09

2017 0.69 11.25 12.01

2016 -1.04 -6.88 -7.84

2015 1.64 2.90 4.60

Ano Efeito de alocação Seleção de títulos Efeito total

2021 -3.09 2.60 -0.57

2020 5.98 14.15 20.98

2019 1.71 6.67 8.49

2018 -0.16 9.26 9.09

2017 2.64 9.13 12.01

2016 -2.68 -5.33 -7.84

2015 1.10 3.46 4.60
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
2021 Atribuição

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, para o período de 31 de dezembro de 2020 a 30 de setembro de 2021 em USD. A menção a ações específicas não é considerada como uma 

recomendação de transações. Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo. 

O benchmark é o MSCI World Small Cap Index. Os retornos relativos foram calculados geometricamente. Chave: O/W = overweight; U/W = underweight; N/H = not held.

5 piores contribuidores relativos5 principais contribuidores relativos

Região 
Efeito de 

alocação

Seleção de 

títulos
Efeito total

Equivalentes de caixa -0.25 0.00 -0.25

Mercados emergentes -0.08 0.00 -0.08

Europa, exceto UK 0.08 0.88 0.97

Extremo Oriente, exceto 

Japão
0.22 0.00 0.23

Japão -0.23 -2.08 -2.31

América do Norte -0.32 0.94 0.62

Reino Unido 0.03 0.55 0.58

Caixa -0.21 0.01 -0.20

Total -0.76 0.19 -0.57

Ação Setor
Posição 

média
Efeito total

SiTime Tecnologia O/W 91bps

VAT Group Indústrias O/W 83bps

Live Oak Bancshares Setor financeiro O/W 80bps

Watches of Switzerland Bens de luxo O/W 78bps

Willscot Mobile Indústrias O/W 72bps

Ação Setor
Posição 

média
Efeito total

Cardlytics
Serviços de 

comunicação
O/W -108bps

Grace Technology Indústrias O/W -79bps

Freshpet
Bens de primeira 

necessidade
O/W -67bps

BlackLine Tecnologia O/W -63bps

IR Japan Indústrias O/W -59bps

Setor
Efeito de 

alocação

Seleção de 

títulos
Efeito total

Equivalentes de caixa -0.25 0.00 -0.25

Serviços de comunicação -0.20 -1.08 -1.27

Bens de luxo -0.13 0.91 0.78

Bens de primeira 

necessidade
-0.12 -0.34 -0.46

Energia -0.91 0.00 -0.91

Setor financeiro -0.64 0.86 0.21

Assistência médica -0.51 1.44 0.93

Indústrias 0.59 -0.05 0.54

Tecnologia da informação -0.22 0.50 0.29

Materiais 0.05 0.35 0.40

Mercado imobiliário -0.68 0.09 -0.59

Serviços de utilidade pública 0.13 0.00 0.14

Caixa -0.21 0.01 -0.20

Total -3.09 2.60 -0.57
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
2020 Atribuição

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, para o período de 31 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020 em USD. A menção a ações específicas não é considerada como uma recomendação de 

transações. Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo. 

O benchmark é o MSCI World Small Cap Index. Os retornos relativos foram calculados geometricamente. Chave: O/W = overweight; U/W = underweight; N/H = not held.

5 piores contribuidores relativos5 principais contribuidores relativos

Região 
Efeito de 

alocação

Seleção de 

títulos
Efeito total

Equivalentes de caixa 0,14 0,00 0,14

Mercados emergentes -0,09 0,00 -0,08

Europa, exceto UK 0,80 2,19 3,01

Extremo Oriente, exceto 

Japão
-0,14 0,00 -0,14

Japão -0,50 3,22 2,71

América do Norte -0,31 13,65 13,30

Reino Unido 0,01 1,64 1,65

Caixa -0,38 0,00 -0,38

Total -0,48 21,56 20,98

Ação Setor
Posição 

média
Efeito total

Cardlytics
Comunicações 

Serviços
O/W 124bps

Cargojet Indústrias O/W 101bps

Freshpet
Bens de primeira 

necessidade
O/W 97bps

BlackLine Tecnologia O/W 97bps

Clarivate Indústrias O/W 91bps

Ação Setor
Posição 

média
Efeito total

OneSpaWorld Bens de luxo O/W -98bps

Armstrong World Industries Indústrias O/W -77bps

Grenke Setor financeiro O/W -75bps

Grocery Outlet
Bens de primeira 

necessidade
O/W -45bps

Dometic Bens de luxo O/W -41bps

Setor
Efeito de 

alocação

Seleção de 

títulos
Efeito total

Equivalentes de caixa 0,14 -- 0,15

Serviços de comunicação -0,13 2,34 2,22

Bens de luxo -0,68 0,10 -0,56

Bens de primeira 

necessidade
0,22 1,18 1,42

Energia 1,28 0,09 1,39

Setor financeiro 1,29 0,44 1,75

Assistência médica 0,63 1,24 1,90

Indústrias -0,08 5,57 5,50

Tecnologia da informação 1,70 2,64 4,40

Materiais -0,16 0,05 -0,09

Mercado imobiliário 1,93 -0,00 1,94

Serviços de utilidade pública 0,13 -- 0,15

Caixa -0,38 -- -0,37

Total 5,98 14,15 20,98
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Atribuição de 3 anos

.

Bottom 5 relative contributorsTop 5 relative contributors

Região 
Efeito de 

alocação

Seleção de 

títulos
Efeito total

Equivalentes de caixa -0.32 0.00 -0.32

Mercados emergentes -0.89 0.00 -0.88

Europa, exceto UK 1.12 5.62 6.81

Extremo Oriente, exceto 

Japão
0.37 0.07 0.45

Japão -0.49 2.26 1.76

América do Norte -0.65 21.19 20.41

Reino Unido 0.05 1.92 1.98

Caixa -1.01 0.01 -0.99

Total -1.81 33.08 30.66

Ação Setor
Posição 

média
Efeito total

VAT Group Indústrias O/W 193bps

SiTime Tecnologia O/W 173bps

SiteOne Landscape Indústrias O/W 137bps

Advanced Drainage Systems Indústrias O/W 122bps

Trex Indústrias O/W 117bps

Ação Setor
Posição 

média
Efeito total

Grocery Outlet
Bens de primeira 

necessidade
O/W -103bps

OneSpaWorld Bens de luxo O/W -97bps

NORMA Indústrias O/W -93bps

Grace Technology Indústrias O/W -84bps

Grenke Indústrias O/W -81bps

Setor
Efeito de 

alocação

Seleção de 

títulos
Efeito total

Equivalentes de caixa -0.32 0.00 -0.30

Serviços de comunicação -0.44 1.97 1.55

Bens de luxo -0.68 1.81 1.14

Bens de primeira 

necessidade
0.03 0.45 0.50

Energia 0.92 -0.31 0.63

Setor financeiro 0.88 0.95 1.86

Assistência médica 0.35 4.50 4.88

Indústrias 0.90 7.72 8.70

Tecnologia da informação 2.78 4.64 7.57

Materiais 0.08 1.01 1.11

Mercado imobiliário 0.95 0.20 1.18

Serviços de utilidade pública 0.31 0.00 0.33

Caixa -1.01 0.01 -0.98

Não atribuído 0.02 0.00 0.03

Total 4.75 24.74 30.66

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, para o período de 31 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2021 em USD. A menção a ações específicas não é considerada como uma 

recomendação de transações. 

O benchmark é o MSCI World Small Cap Index. Os retornos relativos foram calculados geometricamente. Chave: O/W = overweight; U/W = underweight; N/H = not held.

Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo.
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Atribuição de 5 anos

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, para o período de 30 de junho de 2016 a 30 de junho de 2021 em USD. A menção a ações específicas não é considerada como uma recomendação de 

transações. 

O benchmark é o MSCI World Small Cap Index. Os retornos relativos foram calculados geometricamente. Chave: O/W = overweight; U/W = underweight; N/H = not held. Desempenho da estratégia 

offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo.

5 piores contribuidores relativos5 principais contribuidores relativos

Ação Setor
Posição 

média
Efeito total

Trex Materials O/W 208bps

Daifuku Indústrias O/W 181bps

SiTime Tecnologia O/W 173bps

VAT Indústrias O/W 172bps

SiteOne Landscape Indústrias O/W 171bps

Ação Setor
Posição 

média
Efeito total

MACOM Tecnologia O/W -122bps

Core Laboratories Energia O/W -107bps

Grocery Outlet
Bens de primeira 

necessidade
O/W -103bps

OneSpaWorld Bens de luxo O/W -97bps

Grace Technology Indústrias O/W -84bps

Região 
Efeito de 

alocação

Seleção de 

títulos
Efeito total

Equivalentes de caixa -0.32 0.00 -0.32

Mercados emergentes -0.14 0.00 -0.13

Europa, exceto UK 1.53 8.97 10.65

Extremo Oriente, exceto 

Japão
0.40 -0.10 0.30

América do Norte -0.48 35.61 34.97

Reino Unido 0.16 2.90 3.07

Caixa -1.19 0.02 -1.16

Total -0.58 59.68 58.74

Sector
Allocation 

effect

Security 

Selection
Total effect

Equivalentes de caixa -0.32 0.00 -0.30

Serviços de comunicação -0.50 1.58 1.10

Bens de luxo -0.58 3.83 3.24

Bens de primeira necessidade 0.00 1.53 1.56

Energia 2.96 -0.46 2.51

Setor financeiro 1.19 4.60 5.88

Assistência médica 0.97 5.32 6.36

Indústrias 0.50 16.31 16.92

Tecnologia da informação 3.17 6.20 9.59

Materiais 0.34 1.23 1.59

Mercado imobiliário 0.72 1.14 1.89

Serviços de utilidade pública -0.15 0.00 -0.12

Caixa -1.19 0.02 -1.15

Não atribuído 0.06 0.00 0.06

Total 7.25 48.01 58.74
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Porcentagem de meses com desempenho superior (5 anos) 

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Desempenho superior em diversas condições de mercado

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, FactSet, 31 de dezembro de 2021. Características calculadas mensalmente em USD em relação ao MSCI World Small Cap Index, sem taxas. 

Data de criação do fundo offshore: 31 de dezembro de 2013. Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo.

3 anos 5 anos

Upside capture 102,0 110,5

Downside capture 59,9 65,7
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Threadneedle Global 
Smaller Companies 

Advisory FIA IE

Threadneedle Global 
Smaller Companies 

IE USD

Threadneedle Global 
Smaller Companies 

Dólar Advisory Master 
FIA IE

Taxa: 0,75% a.a.

Taxa: 0,2% a.a.

Não Hedgeado
ISIN: LU0757429088

Agora é possível investir no Threadneedle Global Smaller Companies

pela plataforma da XP, disponível na versão hedgeada em reais

Taxa: 0,8% a.a.



Público-Alvo Investidores Qualificados

Taxa de Adm. 0,80% a.a. (1,00% a.a. de taxa total da estrutura local)

Taxa de Perf. Não cobra

Aplicação Mínima R$500

Cotização Aplicação D+1 (Dias Úteis)

Resgate cotização  D+1 (Dias Úteis)

Resgate liquidação financeira D+5 (Dias Úteis) após a cotização

Exposição Cambial Em Reais (Hedgeado)

Threadneedle Global Smaller Companies

Agora é possível investir no Threadneedle Global Smaller Companies

pela plataforma da XP, na versão hedgeada em reais



Apêndice
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New positions Closed positions

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Atividade da carteira ano 2021

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, em 31 de dezembro de 2021. Todos os direitos de propriedade intelectual das marcas e logotipos apresentados neste slide são reservados aos 

respectivos proprietários. 

A menção a quaisquer ações ou obrigações específicas não deve ser considerada como uma recomendação de transações.
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Atração de pequenas empresas globais
Crescimento e rendimentos superiores

Fonte: MSCI, Bloomberg, Columbia Threadneedle Investments, em 31 de dezembro de 2020. Uso de índices de retorno total bruto em USD. O desempenho passado não é um indicador dos rendimentos 

futuros.

MSCI World Small Cap vs. Large Cap

Rendimentos superiores de empresas menores

◼ Grande universo de investimento

◼ Cobertura analítica inferior

◼ Menor liquidez

◼ Modelos especializados de negócios

◼ Maior oportunidade de gerar alfa
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Source: Bloomberg. Sector and style performance based on corresponding MSCI ACWI sub indices. As at 31 December 2021.

Uma série de rotações
MSCI ACWI Style indices relativos ao MSCI ACWI in 2021

Desempenho positivo em todos os setores
Desempenho MSCI ACWI por Setor 2021
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Mas ainda um mercado relativamente concentrado
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Mas 2022 está provando ser uma história diferente
Volatilidade é o nome do jogo

Source: Bloomberg, 28 January 2022

S&P 500 movimento de preço intradiário
24 janeiro 2022 ate 27 janeiro 2022
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Então, o que tem conduzido os mercados?
É tudo sobre a macro

Source: Bloomberg as at 27 January 2022. Sector performance based on MSCI ACWI Sector indices.

Petróleo e taxas de juros
Petróleo Brent (preço) e tesouraria dos EUA de 2 anos (yield)

Impactando os mercados de ações
Desempenho sectorial do MSCI ACWI no ano
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O valor leva a qualidade em 8% no acumulado do ano
Mas o aumento das taxas tem que ser um vento contrário?

Source: Bloomberg as at 31 December 2021

Petróleo e taxas de juros
Petróleo Brent (preço) e taxa de Fed Funds

Desempenho de qualidade
MSCI ACWI Quality relative ao MSCI ACWI
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Fonte: Morningstar. Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo.
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Desempenho versus o Ibovespa e o benchmark da estratégia 



Source: Morningstar Direct. Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo.
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Correlação de desempenho versus Ibovespa e o benchmark da estratégia
Correlação 0 para 3 anos e negativa para 5 anos



Fonte: Morningstar. Desempenho da estratégia offshore apenas como referência, com caráter unicamente ilustrativo.
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Risco/Desempenho versus Ibovespa e o benchmark da estratégia
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▪ O risco de investimento é o risco assumido pelos gestores a fim de atingir os objetivos de investimento dos clientes, e consiste em:

▪ Risco de investimento é o risco suportado pelo cliente. A equipe atua como os "olhos e ouvidos" do cliente

▪ É uma função independente que está envolvida em diversas iniciativas da organização

▪ Desempenha uma função dupla, fornecendo níveis adequados de desafio às equipes de investimento, juntamente com suporte quanti tativo e qualitativo

▪ O gerenciamento do risco de investimento exige análise especializada para julgar a adequação do risco assumido

Risco de investimento
Visão geral

Risco de mercado

+
Risco de liquidez

+
Risco de outras partes

Risco de que o desempenho não 

esteja de acordo com as 

expectativas

Risco de que os ativos não sejam 

liberados ao preço da avaliação 

em 

um prazo adequado

Risco de que outras partes não 

consigam cumprir suas 

obrigações no vencimento

Fonte: Columbia Threadneedle Investments.



47

Biografia

SCOTT WOODS

Gerente da carteira

Scott Woods é gerente de carteiras na equipe de ações globais e tem exercido a função de gerente principal da 

estratégia Global Smaller Companies da Threadneedle desde abril de 2019. Scott entrou para a equipe de ações 

globais em 2015 como analista de ações com responsabilidade pela pesquisa sobre empresas de pequena 

capitalização, com foco em empresas americanas de pequena capitalização. Foi posteriormente nomeado gestor 

de carteiras adjunto na estratégia Global Smaller Companies e na estratégia US Smaller Companies da 

Threadneedle. 

Antes de ingressar na empresa, Scott trabalhou por três anos na Ecclesiastical Investment Management, uma 

gestora de ativos centrada em ISR, onde exerceu a função de analista de investimentos na equipe de ações 

globais.   

Scott é licenciado em Química pela Universidade de Oxford. Ele possui ainda a certificação de Analista Financeiro 

Credenciado e um Certificado em Gestão de Investimentos.

Data de entrada na empresa: 2015

Data de entrada no setor:  2012
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NEIL ROBSON

Diretor de Ações Globais

Neil Robson é Diretor de Ações Globais na Columbia Threadneedle Investments, tendo assumido essa função em 

julho de 2017. Ingressou na empresa em 2011 como gestor de carteiras na equipe de ações globais. Ele é 

gerente adjunto do Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund e gerente principal do Threadneedle 

Global Select Fund, além de exercer diversas funções de capital global para clientes institucionais. É também co-

gerente do Threadneedle Global Extended Alpha Fund.

Antes de ingressar na empresa, Neil trabalhou como gestor de fundos em empresas como a Martin Currie, o 

Barings e o Citibank. Foi, ainda, Diretor de Ações Globais na Pioneer Investments entre 2003 e 2009.

Neil é formado em Economia pela Universidade de Bristol.

Data de entrada na empresa: 2011

Data de entrada no setor: 1986

Biografia



49

Biografia

ALEX BEAVIS

Analista global para empresas de pequena capitalização

Alex Beavis é analista da equipe de ações globais, atuando com foco em pequenas empresas globais, e começou 

a trabalhar nessa função em 2019. Antes disso, Alex trabalhou como analista da carteira de clientes da equipe de 

ações globais no atendimento ao cliente, em vendas e na articulação das avaliações e habilidades de 

investimento da equipe.

Ingressou na empresa em 2016 e trabalhou na área de finanças por seis meses em um esquema de rodízio de 

setores para estudantes recém-formados. Entrou em 2017 para a equipe de ações globais, onde permanece até 

hoje.

Alex é formado em Administração e Ciências Econômicas pela University of Southampton.

Data de entrada na empresa: 2016

Data de entrada no setor: 2016



Disclaimer
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Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Objetivo e principais riscos

Objetivo – O objetivo do fundo é aumentar o valor investido. O fundo investe pelo menos dois terços de seus ativos em ações de 

pequenas empresas no mundo inteiro. As pequenas empresas nas quais o fundo investe normalmente são empresas de porte 

semelhante ao da maior empresa incluída no MSCI World Smaller Companies Index. 

Risco de investimento – O valor dos investimentos poderá diminuir ou aumentar e os investidores talvez não recuperem o valor 

originalmente investido. 

Risco de moeda – Quando os investimentos são feitos em ativos denominados em múltiplas moedas, ou em moedas diferentes da 

do investidor, as alterações nas taxas de câmbio podem afetar o valor dos investimentos.

Risco de liquidez – O fundo detém ativos que podem ser difíceis de vender. O fundo pode ter de reduzir o preço de venda, vender 

outros investimentos ou abrir mão de oportunidades de investimento mais atraentes.

Derivados para EPM/Cobertura – O fundo pode aplicar em derivados a fim de reduzir o risco ou minimizar o custo das 

transações. Essas transações com derivados podem beneficiar ou afetar negativamente o desempenho do fundo. A intenção do 

gerente é que o uso de derivados não afete o perfil de risco geral do fundo.

Risco de volatilidade – O fundo poderá apresentar uma volatilidade de preço significativa. 
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Informações importantes

Para uso apenas por investidores qualificados e/ou profissionais e/ou tipos equivalentes de investidores na sua jurisdição.

Este é um documento informativo e não constitui uma oferta de fundos de investimento não constituídos no Brasil.

O desempenho passado não é um indicador do desempenho futuro. O valor dos investimentos e de qualquer rendimento não é garantido, podendo diminuir ou aumentar e ainda ser influenciado 

por flutuações nas taxas de câmbio. Isso significa que um investidor poderá não recuperar a quantia investida. O seu capital está em risco. O presente material serve apenas para fins informativos 

e não constitui uma oferta ou solicitação de uma ordem de compra ou venda de quaisquer títulos ou outros instrumentos financeiros, ou de consultoria ou serviços de investimento. A menção a 

quaisquer ações ou obrigações específicas não deve ser considerada como uma recomendação de transações.

A análise incluída neste documento foi produzida pelo grupo Columbia Threadneedle Investments para suas próprias atividades de investimento, pode já ter sido colocada em prática antes de sua 

publicação e é aqui disponibilizada incidentalmente. Estas opiniões foram expressas na data da publicação, mas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não devendo ser entendidas como 

uma consultoria de investimentos. Acredita-se que as informações obtidas de fontes externas são confiáveis, mas sua exatidão ou integralidade não pode ser garantida.

O presente documento, bem como seu respectivo conteúdo, são confidenciais e particulares. As informações fornecidas nesta apresentação são de uso exclusivo dos participantes. Não podem 

ser reproduzidas de forma alguma, ou transmitidas a qualquer terceiro, sem o consentimento expresso por escrito da Columbia Threadneedle Investments. O presente documento é de 

propriedade da Columbia Threadneedle Investments e deve ser devolvido mediante solicitação.

A Threadneedle (Lux) é uma sociedade de investimento de capital variável (Société d’investissement à capital variable, ou "SICAV") constituída sob a legislação do Grão-Ducado de Luxemburgo. 

A SICAV emite, resgata e troca ações de diferentes classes. A sociedade gestora da SICAV é a Threadneedle Management Luxembourg S.A, a qual é assessorada pela Threadneedle Asset 

Management Ltd. e/ou subconsultores de investimento selecionados.

Determinados subfundos da SICAV estão registrados na Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Finlândia, França, Hong Kong, Irlanda, Islândia, Itália, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Macau, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Singapura, Suécia e Suíça. No entanto, esses subfundos estão sujeitos às jurisdições aplicáveis e alguns 

subfundos e/ou classes de ações podem não estar disponíveis em todas as jurisdições. As ações dos Fundos não podem ser oferecidas ao público em nenhum outro país e este documento não 

deve ser emitido, divulgado ou distribuído para além das circunstâncias que não constituam uma oferta pública e que estejam em conformidade com a legislação local aplicável.

A Threadneedle (Lux), está autorizada na Espanha pela Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e está registrada na CNMV sob o número 177.

Het compartiment is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. / Em conformidade com 

artigo 1: 107 do Act of Financial Supervision (Lei da Supervisão Financeira), o subfundo está incluído no registro mantido pela AFM.

Leia o regulamento do fundo local antes de investir.

As ações dos Fundos não podem ser oferecidas, vendidas ou entregues direta ou indiretamente nos Estados Unidos da América nem a Pessoas dos EUA, nem por conta ou em benefício das 

mesmas, conforme definido no Regulamento S sob o Ato de 1933.



Este material foi elaborado em conjunto com a XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”), tem caráter meramente informativo, não

constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo

financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são

meramente indicativas. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes

públicas consideradas confiáveis.

A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas

informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os

ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não

leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor.

Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de

investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas

e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu

conteúdo. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e

clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP.

Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento

expresso da XP Investimentos. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favor contatar o seu assessor de investimentos ou o nosso Serviço de

Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). A Ouvidoria da XP

Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa

aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos

operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE

INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É

LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO

MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER

MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS

ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES

PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

Disclaimer



Este material não constitui oferta pública de valores mobiliários nos termos da regulamentação local vigente, e como tal não está sujeito a registro na

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ou qualquer outra autoridade Brasileira.

Este material tem caráter confidencial e é de uso exclusivo do seu destinatário, não devendo ser repassado a terceiros. Este material é fornecido somente

para fins informativos e educacionais e não constitui recomendação de adoção de qualquer estratégia de investimento ou oferta de contratação de

investimento pelos destinatários deste documento. Este material não tem como objetivo ser considerado como previsão de cenários futuros, análise ou

aconselhamento de investimento, e não deve ser confundido com atividade de análise de valores mobiliários.

Este material pode conter informações sobre o futuro, as quais não são decorrentes de informações puramente históricas em sua natureza. Este material

não deve ser interpretado como declaração de que (i) o desempenho apresentado será alcançado, ou (ii) todas as premissas necessárias para estimar,

calcular ou fornecer informações sobre o futuro ou a performance histórica aqui apresentada foram consideradas ou avaliadas quando da preparação

deste material. Quaisquer alterações às premissas que possam ter sido utilizadas na preparação deste material podem ter um impacto relevante nos

retornos de investimentos aqui apresentados.

Apenas para fins informativos e não se destina a representar o desempenho do Threadneedle Global Smaller Companies. O desempenho apresentado

refere-se a um fundo administrado pela Columbia Threadneedle Investments que não pode ser oferecido ou vendido ao público no Brasil e não foi, nem

será registrado ou submetido à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. O fundo Threadneedle Global Smaller Companies não é um fundo

domiciliado no Brasil dedicado ao investimento em abordagens de patrimônio global oferecidas pela Columbia Threadneedle Investments. Mas também

existem algumas referências em toda a parte para mais informações descritas na seção de divulgações importantes, não parece haver informações

adicionais fornecidas aqui

Disclaimer


