
 
ATA Nº 023/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 
INVESTIMENTOS 2 
Aos quinze dias do mês de agosto de 2022, às quinze horas, na Sala de reuniões do Gabinete 3 
da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, 4 
nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo 5 
de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados 6 
através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião extraordinária, presentes 7 
Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da Silva. Ausente Jaldir 8 
Anholeto. A reunião foi organizada remotamente através da plataforma Zoom por Thiago 9 
Cavalcante da Morgan Stanley e Eduardo Reichert da área de distribuição institucional da XP 10 
Investimentos. Na pauta: 1) Atualização de Fundos Internacionais; A Diretora Roseli, 11 
iniciou a reunião agradecendo pela disponibilidade dos presentes em especial aos 12 
organizadores. Thiago agradeceu a oportunidade de poder apresentar ao comitê de 13 
investimentos do ToledoPrev uma atualização sobre a estratégia Global Opportunity, a qual 14 
faz parte da carteira de investimentos do ToledoPrev, ressaltando que também faz parte da 15 
apresentação detalhes da estratégia Global Brands. Sobre a performance do Global 16 
Opportunity destacou que a partir de novembro de 2021, a estratégia passou por período de 17 
correção maior que o índice de referência, isso porque a estratégia é de gestão ativa, o que é 18 
diferente do índice de referência (MSCI ACWI). A estratégia Global Opportunity tem uma 19 
carteira muito concentrada 25-45 empresas, e alta convicção, ou seja, >50% da carteira se 20 
encontra nas 10 maiores posições. Portanto, o horizonte de investimento de longo prazo e a 21 
abordagem de investimento ponderada pela convicção adotada pela equipe Global 22 
Opportunity podem resultar em períodos de desvio de desempenho em comparação com o 23 
benchmark e os pares. Destacou que, foram essas características de investimento adotadas 24 
pela equipe que fizeram a estratégia Global Opportunity ter uma forte geração de alfa nos seus 25 
13 anos de história. Além disso, a equipe tem um horizonte de investimento de 3-5 anos e é 26 
agnóstica as rotações que o mercado faz. Ou seja, se os fundamentos das empresas 27 
permanecerem intactos de acordo com o processo e filosofia da equipe e as teses 28 
permanecerem válidas, as posições não serão vendidas devido a quedas momentâneas. Seguiu 29 
detalhando a estratégia. Ao ser perguntado sobre porque a estratégia descolou negativamente 30 
do índice de referência a partir de 2021, esclareceu que o mercado tem outros vieses, 31 
informações e ruídos e em paralelo tem outro horizonte de investimentos. Roseli questionou 32 
sobre como o gestor define o momento de saída (venda) das posições da carteira do Fundo. 33 
Thiago destacou que basicamente são três as razões: preço vs valor, ou seja, quando o preço 34 
de mercado de uma empresa está em linha com o valor intrínseco, ou seja, não há mais 35 
''upside'', começamos a sair da posição;� quando identificamos no mesmo setor uma nova 36 
oportunidade que apresenta uma maior diferença entre preço e valor; e quando cometemos 37 
erros, ou seja, o modelo de negócio da empresa que somos sócios não apresenta vantagens 38 
competitivas mais sustentáveis. Na sequência Thiago falou sobre o impacto dos juros e 39 
inflação nos modelos de empresas que crescem menos e empresas que crescem mais. 40 
Ressaltou que o impacto estimado no valor quando da alta de juros reais para empresas que 41 
apresentam crescimento esperado de 15% e 5% não é muito maior. Quanto a inflação, existem 42 
empresas que conseguem repassar a alta dos preços (ex. coca-cola) enquanto outras não 43 
necessariamente. Por fim destacou que a estratégia Global Opportunity não compra setores. 44 
Não surfa a onda de uma febre / ruído macroeconômico. A estratégia investe em poucas e 45 
boas (com qualidade e crescimento e com preços atrativos) empresas que estão em algumas 46 
indústrias que fazem parte de alguns setores. Desde 2008, o Global Opportunity teve, na 47 
média, um período de 10 meses para recuperar ‘’perdas máximas’’ (drawdown) que foram 48 
superiores a 10%. Com relação a estratégia Global Brands (com variação cambial), o fundo 49 
foi classificado 5 estrelas pela Morninstar, melhor classificação. O Global Brands é uma 50 
estratégia de qualidade, composta por empresas com fortes bandeiras, marcas, franquias e 51 
redes, resilientes em momentos de estresse de mercado, com poder para estabelecer os preços 52 



 
de seus produtos ao consumidor (pricing power), e com um alto retorno sobre o capital 53 
operacional empregado. Possui uma carteira de empresas listadas apenas em países 54 
desenvolvidos, mas com abrangência global. Ou seja, a equipe prefere olhar a distribuição das 55 
receitas geradas pelas empresas, e com isso, a exposição do fundo a mercados emergentes é 56 
de 29%. Eduardo, ressaltou que investir combinando os fundos� Morgan Stanley Global 57 
Opportunity Dolar Advisory FIC FIA IE e Morgan Stanley Global Brands Advisory FIC FIA 58 
IE, que pode ser com exposição cambial ou não, é possível obter uma diversificação completa 59 
no segmento de investimentos no exterior. Informou sobre a estrutura de credenciamentos dos 60 
Fundos de investimentos no exterior da plataforma XP ficando a disposição para outros 61 
esclarecimentos. Os membros do comitê de investimentos agradeceram pela apresentação. 62 
Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli 63 
Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes��64 
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Asia 
Opportunity EM Leaders

Morgan Stanley 
Global Fixed 

Income

Morgan Stanley 
Global Dinamico

Ações Asiáticas 
(Excluindo 

Japão)

Ações 
Emergentes

Renda Fixa / 
Crédito Privado 

Global

Multi-Asset / 
Multimercado 

Global

R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00

D+5 D+5 D+6 D+6

US Advantage

Ações EUA

R$ 500,00

D+5

Global Brands

Ações Globais

R$ 500,00

D+5

Fundos Globais – Morgan Stanley IM

Fonte: XP Investimentos

Reais e 
Dólares

Global 
Opportunity

Ações Globais

R$ 500,00

D+5

Reais e 
Dólares

Global BDR

Ações Globais

R$ 100,00

D+3

Reais e 
Dolares

Reais e 
Dólares

Investidor Geral Investidor Qualificado

Reais e 
Dólares Reais Reais Reais Reais
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Global Opportunity v.s. Global Brands v.s. US Advantage v.s. EM Leaders 
v.s. Asia Opportunity v.s. Global Concentrated

Fonte: Morningstar, overlap de Março de 2022.

US Advantage

DENNIS 
LYNCH

Head of 
Counterpoint 
Global Team

27/22

S&P 500

Nova York, EUA

Global Brands

WILLIAM 
LOCK

Head of 
International 
Equity Team

29/27

MSCI World Index 
(Mercados 

Desenvolvidos) 

Londres, Reino Unido

Global & Asia 
Opportunity

KRISTIAN 
HEUGH

Head of Global 
Opportunity 
Team

20/15

MSCI All Country World 
Index (Mercados 
Desenvolvidos e  

Emergentes) 

Hong Kong

EM Leaders

VISHAL 
GUPTA

Managing 
Director

16/6

MSCI Emerging Markets 
Index 

(Mercados Emergentes) 

Singapure

Global 
Concentrated

ANDREW 
SLIMMON
Head of Applied 
Equity Advisors 
Team

34/20

MSCI World Index 
(Mercados 

Desenvolvidos) 

Chicago, EUA

EM
Leaders

Global 
Opportunity

Asia 
Opportunity

US 
Advantage

30 empresas

42 empresas

36 empresas

35 empresas

Global 
Brands

0 empresa
Comum
(0.00%)

2 empresas
Comuns
(5.48%)

3 empresas
Comuns
(9.07%)

0 empresa
Comum
(0.00%)

32 empresas

Global 
Concentrated

20 empresas

4 empresas
Comuns
(17.71%)

4 empresas
Comuns
(9.10%)

0 empresa
Comum



Filosofia de Investimentos



5

Nossa cultura

A remuneração da equipe fomenta o alinhamento de longo-prazo com os

investidores

Valorizamos a curiosidade intelectual, perspectiva e partnership

Promovemos um ambiente de trabalho criativo que se adapta à evolução e 

inovação
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Filosofia de Investimentos

Os princípios de investimentos de Warren Buffett² aplicados em empresas em crescimento e com 
qualidade

NÓS ACREDITAMOS:

A seleção de ações é derivada de
investimentos de longo prazo adquiridos
com grande desconto ao valor intrínseco

Os investimentos a longo prazo são mais
bem protegidos quando sustentáveis no
que diz respeito a disrupção, vantagens
competitivas, crescimento, força
financeira e externalidades relacionadas a
ESG¹

NOSSA FILOSOFIA ENFATIZA:

Remuneração da equipe fomenta o
alinhamento de longo prazo com os
investidores

Foco em análise bottom-up e setorial

Concentração nas melhores ideias

Evolução e Inovação

1. Ambientais, sociais e governamentais (ESG)
2. O time aplica o que eles entendem como princípios do Warren Buffet. Nenhuma representação está sendo feita de que os resultados do time serão similares aos dos portfolios geridos por Warren Buffet.  
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
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Capturando Oportunidades, Evitando Perdas
MS INVF Global Opportunity Fund Class Z¹ – em dólares (USD)

Forte desempenho absoluto e relativo

Retornos positivos em diferentes janelas móveis

Ø 1 mês: 61%

Ø 1 ano: 85%

Ø 3 anos: 99%

Retornos superiores ao índice em diferentes 

janelas móveis

Ø 1 mês: 55%

Ø 1 ano: 77%

Ø 3 anos: 95%

Fonte: Morgan Stanley Investment Management; Informação de Junho de 2022; Retornos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações das moedas. Os resultados incluem o reinvestimentos de dividendos. O desempenho do Índice é apresentado 
apenas para fins ilustrativos. O índice é o MSCI All Country World e contempla reinvestimentos de dividendos. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia GLOBAL OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do M GLOBAL 
OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE e M GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

Janelas móveis de 3 anos desde o lançamento (30/11/10) até 30 de Junho de 2022 – dados mensais líquidos de taxa

Retornos anualizados do Índice MSCI All Country World em janelas móveis de 3 anos (%)

R
e
to

rn
os

 a
nu

al
iz

ad
os

 d
o 

M
S

 I
N

V
F

 G
lo

ba
l O

pp
or

tu
ni

ty
em

 ja
ne

la
s 

m
óv

ei
s 

de
 3

 a
no

s 
(%

)

Preservação de capital em 

Boa captura em 
mercados fortes

mercados fracos



8

Onde o mercado tende a se equivocar

Período médio de alocação em uma empresa vem caindo1

...Analistas tipicamente focam no próximo evento ao invés do valor intrínseco2

Média de número de publicações de estimativas de lucro 

Anos

Fonte: 1. New York Stock Exchange, Morningstar. Calculado como inverso do Turnover Ratio. Informação de 31 de Dezembro de 2010.
2. Morgan Stanley Investment Management; Cálculos baseados em estimativas da Bloomberg para 5,839 empresas com pelo menos U$1 bilhão em capitalização de mercado. Informação de 2 de Julho de 2020. 
As visões, opiniões e estimativas são oriundas da equipe de investimentos da referida estratégia e não refletem as opiniões de todos os gestores do Morgan Stanley Investment Management (MSIM) ou as visões da empresa como um todo e podem não ser 
refletidas em todas as estratégias e produtos oferecidos pela Companhia.
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O valor intrínseco é em grande parte impulsionado pelo valor 
terminal

Valor 
intrínseco

Fluxo de Caixa nos
próximos 5 anos

20%

5 anos
(Preço x Unidade x Margem x Múltiplo)

80%

Fluxo de Caixa 
de Curto Prazo Valor terminal

Fonte: Morgan Stanley Investment Management; Fluxo de Caixa mais recente se equivale a geração de fluxo de caixa livre em 5 anos no futuro trazidos ao valor presente mais o caixa líquido, menos os passivos fora do balance, ajustados pela diluição e 
opcionalidade fundamental. O valor terminal também é descontado para o valor presente. 
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O que é alta qualidade?

Mudança
Disruptiva

Vantagens
Competitivas 

Crescimento
Solidez

Financeira

ESG

Características de alta qualidade determinam o valor terminal de uma empresa

Nota: As visões e opiniões aqui expressas são do time de investimento não refletem a opinião de todos os gestores do MSIM ou da firma. 
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Onde encontramos alta qualidade?
Podemos encontrar empresas de alta qualidade em todas as regiões, em mercados desenvolvidos ou emergentes.
Nós acreditamos que empresas de alta qualidade podem ser em maior proporção em economias emergentes

Filtro de ROIC & Crescimento em empresas com capitalização 
de mercado > USD 1 bi (%)

Filtro de ROIC & Crescimento em empresas com capitalização 
de mercado > USD 1 bi (%)

Mercados em 
desenvolvimento

Mercados 
Desenvolvidos

Global

Ásia ex-Japão

Europa

Global

América do Norte

Fonte: Morgan Stanley Investment Management; Factset; Informacao de 14 de Janeiro de 2022; Amostra composta por 7.909 companhias não financeiras com capitalização de Mercado acima de USD 1 bi. Filtro de alta qualidade é definido por 1) Média 
ponderada de crescimento de receita histórica dos últimos 3 anos acima de 15% e 2) ROIC acima de 15%.
Apesar de representativo, o local de domicílio não é o mesmo que a exposição econômica das companhias no que se refere às receitas.
Companhias de alta qualidade geralmente têm um maior percentual de suas vendas vindo de fora do país natal do que o índice.
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Encontramos mais qualidade em determinados setores:
Tecnologia, Saúde, Consumo Discricionário e Bens de Consumo

Filtro de ROIC & Crescimento em empresas com capitalização 
de mercado > USD 1 bi (%)

Caixa Líquido / PL em empresas com capitalização 
de mercado > USD 1 bi (%)

Tecnologia da Informação

Saúde

Serviços de comunicação

Bens de Consumo

Consumo discricionário

Energia

Produtos industriais

Materiais

Utilidades

Tecnologia da Informação

Saúde

Serviços de comunicação

Bens de Consumo

Consumo discricionário

Energia

Produtos industriais

Materiais

Utilidades

Fonte: Morgan Stanley Investment Management; Factset; Informacao de 14 de Janeiro de 2022; Amostra de 7.909 empresas não financeiras com capitalizacao de Mercado acima de USD 1bi. Filtro de alta qualidade é definido por 1) Media ponderada de 
crescimento de receita histórica dos últimos 3 anos acima de 15% e 2) ROIC acima de 15% .
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Estratégias competitivas são essenciais para negócios de 
qualidade...

...porque tendem a levar a fortes vantagens competitivas

DIFERENCIAÇÃO

BUSCA PELA REDUÇÃO DE CUSTOS

CONECTIVIDADE

A lista de estratégias apresentadas é representativa. Informação pode mudar sem aviso prévio.
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Vantagens competitivas podem sofrer disrupção
Custos de energia solar estão ficando mais competitivos

Centavos por kWhCusto Equivalente da Energia Solar Instalada na China (Centavos por kWh)

Gás

Eólica

Solar

Carvão

Hidroelétrica

Nuclear

Fonte: Bernstein – análise e estimativas. Data: 02 de Julho de 2020. 
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Os vieses de mercado e dos investidores podem levar a 
precificação incorreta...

“Whether we are talking about socks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down.”
–Warren Buffett

Ênfase exagerada no próximo evento ao invés do 
valor terminal

Múltiplos de curto prazo, como P/E, em vez de 
métricas mais abrangentes, como fluxo de caixa 
descontado 

Empresas pouco (ou não) representadas nos índices 
ficam fora do radar

Foco no curto prazo

Heurísticas na tomada de decisão

Orientação pelo benchmark

...precificação incorreta pode levar a 
Oportunidades

Nota: As visões e opiniões aqui expressas são do time de investimento e não refletem a opinião de todos os gestores da MSIM ou da companhia.



Equipe de Gestão
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Equipe Global Opportunity
Equipe domiciliada na Ásia  com 11 “investidores”, 5 especialistas em portfólio, 1 profissional de operações 
e 2 profissionais de suporte que contam com os recursos da equipe Counterpoint Global 

Ativos sob gestão
USD 40.2 bi

Membros da equipe Counterpoint Global colaboram entre si formal 
e informalmente através de seus expertises funcionais e com 
recursos adicionais do Counterpoint Global Team

As decisões de investimentos para as estratégias acima são
realizadas pelos membros da equipe Global Opportunity, que 
possui Kristian Heugh como líder

A equipe pode mudar sem notificação prévia. Anos de experiência refletem anos de experiência na indústria em 30 de Junho de 2022.

Kristian Heugh
Head of Team

Pesquisa Generalista e Disrupção
(21/21/16)

Jeremy Wu
Internet
(11/8/3)

Wendy Wang
Japão, Transformação digital

(14/10/10)

Anil Agarwal
América do Sul, Financeiro

(21/21/2)

Alastair Pang
Software, Saúde

(14/6/6)

Isaiah Yeo
(<1/<1/<1)

Naqib Kasule
(<1/<1/<1)

Hong Fan Wanjin Kwak
(7/3/3) (<1/<1/<1)

Crystal Chan Anthea Lim
(3/2/2) (<1/<1/<1)

Marc Fox
Lead Portfolio Specialist, ESG

(17/6/6)

Emily Tsui
Portfolio Specialist,
Projetos & Crypto

(8/4/4)

Shunzo Tatsumi
Portfolio Specialist,
Pesquisa do Japão 

(35/30/2)

Reto Ammann
Portfolio Specialist,

Client Service
(3/2/2)

Anni Li
Portfolio Specialist,

Client Service
(4/2/2)

Benedict Chan
Portfolio Operations

Analyst
(<1/<1/<1)

Equipe Counterpoint Global
Liderada por Dennis Lynch em Nova York, com AUM total de U$71.9 bilhões
Plataforma global do MSIM fornece research adicional e funções administrativas

Ø 19 “investidores” compartilhados para todas as estratégias principalmente no nível de indústrias 
Ø Pesquisas adicionais: Mudança Disruptiva, Sustentabilidade, Permanência, Pesquisa Consiliente
Ø COO e três outros profissionais administrativos auxiliados pela equipe global de trading do Morgan Stanley 

Investment Management 

América do 
Norte

Europa
Norte da 

Ásia
Sul da Ásia
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Nossos Valores-chave

Curiosidade Intelectual

Perspectiva

Partnership

A cultura da equipe encoraja o pensamento independente e a criatividade, os quais 
acreditam ajudar os membros do time a identificar oportunidades de investimento 
diferenciadas

EXEMPLO: REDE DE LEITURA

A estrutura da equipe e seu processo de investimento enfatizam o amplo 
conhecimento e, juntamente com a compreensão de suas qualidades e interações 
individuais, ajudam a melhorar as decisões de investimento

EXEMPLO: DIA DE FOLGA

Acreditam que um esforço colaborativo da equipe rende resultados de investimento 
fortes

EXEMPLO: ESTABILIDADE DA EQUIPE
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Nossos Incentivos

Ø Programa de incentivos de longo prazo requerem que a equipe 

dedique uma parte significativa da remuneração diferida nos 

fundos sob responsabilidade.

Ø Resultados agregados dos fundos sob responsabilidade em um 

horizonte de 3 anos (50+%)

Ø Contribuições individuais para a cultura e aprendizagem da equipe 

(<25%)

Ø Resultados individuais de investimentos em um horizonte de 3 

anos (<25%)

Alinhamento com os 

clientes

Ø Investem junto com os 

clientes

Ø Remuneração diferida

Ø Resultados medidos em 

um horizonte de 3 anos

Ø Resultados voltados ao 

desempenho da equipe

Fonte: Morgan Stanley Investment Management

Programa de Incentivo de Longo-prazo do MSIM

Remuneração Individual



Processo de Investimento
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Resumo do Processo de Investimentos

Triagem, rede de contatos, reconhecimento de padrões, pesquisa de 
mudança disruptiva. Counterpoint Global Research – Plataforma liderada por 
Dennis Lynch em Nova York; 10 “investidores” compartilhados para todas as 

estratégias principalmente no nível de industrias

Avaliamos de forma detalhada os principais constituintes da qualidade para 
as melhores novas ideias para determinar o modelo de negócio, a tese e a 
anti-tese de investimento

Buscamos pagar um preço bem mais baixo que o valor de uma empresa e 
utilizamos nossa versão customizada de modelo de fluxo de caixa 
descontado afim de detalhar o negócios em seus principais vetores de valor 

Nos preocupamos mais com a perda permanente de capital do que com 
volatilidade e queremos que os riscos que nos expomos sejam deliberados, 
diversificados e escalados de maneira apropriada

As ideais são ajustadas de acordo com suas características de risco e 
retorno baseados no tamanho da posição, geografia e indústria; 
implementamos uma politica de venda com disciplina, se desfazendo da 
historia quando da mudança da tese ou valuation não mais atrativo. 

As informações representam como a equipe de Gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.
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Geração de Ideias

As informações representam como a equipe de Gestão realiza o processo de Investimento em condições normais de Mercado.
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Análise de Qualidade
“Behind every stock is a company. Find out what it’s doing.”

– Peter Lynch

Onde e como a empresa gera 
lucros na cadeia produtiva?!

As informações representam como a equipe de Gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.
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Análise de Valuation
“Price is what you pay, value is what you get.”

– Warren Buffett

Nós buscamos pagar um preço abaixo ou igual a 80% do nossa estimativa de valor intrínseco para cada 
empresa 

As informações representam como a equipe de gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.
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Gestão de Risco

“Risk is losing money.”

– Ben Graham

Expandindo a explicação resumida do Ben Graham...

O QUE É IMPORTANTE* RISCO DEVERIA SER...

FERRAMENTAS UTILIZADAS

Risco de Valuation: preço que é pago
Risco de Qualidade: análise apurada de sustentabilidade e fundamentos
Risco de Portfolio: correlação de fatores no portfolio 

Deliberativo
Diversificado
Apropriadamente escalado

Modelos de Valuation e Qualidade 
compartilhados entre o time
MSCI Barra, MSIM Risco e Atribuição de 
Performance mensal
Calls trimestrais (ou com maior frequência) 
com o time de Equity Risk Manager 

*O que não é importante: hipóteses de mercados eficientes, volatilidade-preço histórica,  tracking error e performance relativa de curto 
prazo

As informações representam como a equipe de gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.
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Construção do Portfolio
“It’s not whether you’re right or wrong that matters. It is how much money

you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong”

– George Soros

Qualidade alta, Preço < Valor Maior exposição quando:
1-5% no custo efetivo, 10% máx Preço muito baixo comparado ao valor
Máx 25% em uma única industria Vetores de valor de alta certeza
Máx 25% exposto a um país Ideias com pouca correlação

A tese não é mais válida Preço
Fundamentos deterioram Price to Value próximo a > 1.00
Máx 25% em uma única industria Outras oportunidades atrativas

q Bottom-up, agnóstico ao índice

q Concentrado nas melhores 
ideias

q Empresas de alta qualidade com 
Preço < Valor

q Decisões finais tomadas pelo 
Kristian Heugh

Nós escalamos as ideias de acordo com as características de risco e retorno, subjetivo 
aos limites de diversificação de risco

Nós vendemos rapidamente quando estamos errados ou quando estamos corretos mas 
não há descolamento de preços 

ENTRADAS

SAÍDA

As informações representam como a equipe de gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.

CARTEIRA



Composição do Portfólio
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Características do Portfólio

Portfólio de Alta Qualidade

ØAlto retorno sobre o capital investido

ØAlto crescimento

ØBaixa Alavancagem (caixa líquido)

ØConcentrado nas melhores ideias

ØBaixa rotatividade, usualmente entre 20-50%

FUNDO MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY¹
Dados de 30 de Junho de 2022

Fundo MS INVF Global 
Opportunity

MSCI All Country World 
Index

Active Share (%) 94.0 -

ROIC (%) 45.4 21.8

ROA (%) 1.9 5.1

Crescimento do fluxo
de caixa livre 5 Anos

(%)
25.6 10.2

Crescimento das 
vendas 5 Anos (%)

22.0 8.3

Caixa Líquido/PL (%) +12 -31

Média ponderada de 
capitalização de 
mercado ($Bi)

142.8 277.1

Número de Empresas 37 2.895

Estatísticas de Volatilidade 

Histórico (3 anos)

Tracking Error 11.61

Beta 1.07

R-quadrado 0.74

Fonte: FactSet Research Systems Inc. / Morgan Stanley Investment Management / MSCI Barra risk model. Dados de 30 de junho de 2022. 
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 
1. Dados estatísticos estão sujeitos a mudanças e são para propósitos informacionais apenas. Não há garantias que esses dados continuarão similares no futuro. 
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia GLOBAL OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do M GLOBAL 
OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE e M GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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Alocação Setorial – Resultado da Seleção de Ações

Alocação de Alta Qualidade

ØPesos setoriais impulsionados por seleção 

bottom-up de empresas de alta qualidade  

ØMenor exposição a setores de alta 

alavancagem e baixo ROIC, como Energia, 

Materiais, Imobiliário e Utilidades

FUNDO MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY¹
Dados de 30 de Junho de 2022
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DEFENSIVOS SENSÍVEIS CÍCLICOS

Fonte: FactSet Research Systems Inc., Morgan Stanley Investment Management. 1.Dados estatísticos estão aptos a mudanças e são para propósitos informacionais apenas.
Não há garantias que esses dados continuarão similares no futuro.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia GLOBAL OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do M GLOBAL 
OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE e M GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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10 Maiores Posições

Portfolio Balanceado,

Alta Concentração

ØMix de empresas de alta qualidade 

conhecidas e relativamente não 

descobertas

ØInveste em diferentes vetores de 

vantagens competitivas

ØConcentração baseada em alta

convicção

FUNDO MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY
10 Maiores Posições excluindo caixa; Dados de 30 de Junho de 2022

Empresa % do Portfólio Descrição
Estratégias de 
Competição

País
Rendimento
FCL 2024 E*

ServiceNow 8.2 Software Diferenciação EUA 4%

HDFC Bank 7.1 Banco Liderança no custo Índia 8.4%

Uber 6.5
Transporte 
Compartilhado

Conectividade EUA 11.3%

DSV A/S 6.0 Transporte
Busca pela redução 
de custos

Dinamarca 6.8%

Amazon 4.6 Comércio eletrônico Liderança no custo EUA 5.3%

Meta Plataforms 4.3 Rede Social Conectividade EUA 8.1%

Walt Disney 4.1 Entretenimento Poder de marca EUA 4.6%

Adobe 4.1 Software Diferenciação EUA 5.7%

Coupang 3.9 Comércio eletrônico Diferenciação Coreia do Sul 3.6%

Meituan 3.7 Comércio eletrônico Conectividade China 2.4%

Total 52.6 6.0%

Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Essas ações e percentual das alocações são para ilustração apenas e não constituem como conselhos de investimentos ou recomendações.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia GLOBAL OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do M GLOBAL 
OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE e M GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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Dados de 30 de Junho de 2022

Posições por Região de Domicílio¹ Exposição Econômica do Global Opportunity
vs. MSCI ACWI por região²

Exposição Econômica do Global Opportunity
vs. PIB 2030³

Exposição Regional

1. Fonte: FactSet, Morgan Stanley Investment Management
2. 10-KFilings, AnnualReports, FactSet, Morgan Stanley estimates. Exposição econômica definada pelas vendas em determinada região. 
3. 10-KFilings, Annual Reports, FactSet, Morgan Stanley estimates, IMF, Worldbank estimates. Exposição econômica definada pelas vendas em determinada região. 
Estimativas podem não se concretizar. 
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia GLOBAL OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do M GLOBAL 
OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE e M GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

A exposição econômica do portfolio é similar à divisão do PIB de 2030
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MS INVF Global Opportunity
Em dólares – Classe Z

Retornos1, líquido de taxas, em 30 de Junho de 2022
A data de lançamento do fundo MS INVF Global Opportunity é 30 de Novembro de 2010

Porcentagem (%)

Fonte: Morgan Stanley Investment Management. 
1. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA . Retornos podem aumentar ou dimunuir de acordo com flutuações na moeda. Toda a performance é calculada de NAV a NAV, sem taxas, e não leva 
em conta comissões e custos no resgate de cotas. As fontes de retorno e índice são do Morgan Stanley Investment Management. Os retornos refletem a media de retornos anuais. Comparações de performance incluem o reinvestimento de dividendos 
e renda.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia GLOBAL OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do M GLOBAL 
OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE e MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

5 Anos 10 Anos
Desde o lançamento

(Anualizado)3 Anos
1 Ano20222T



Apêndice
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Hedge Cambial Offshore

MS INVF Global 
Opportunity ZH3 

(BRL) Shares

M Global 
Opportunity 

Advisory Master 
FIA IE

M Global 
Opportunity 

Advisory 
FIC FIA IE

Com Hedge
ISIN: LU2166293535

Taxa: 0,89% aa

Taxa: 0,20% aa

Taxa: 0,80% aa

As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia GLOBAL OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do M GLOBAL OPPORTUNITY 
ADVISORY FIC FIA IE e M GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

M Global Opportunity Advisory FIC FIA IE 
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Biografias

Kristian Heugh, CFA, Managing Director
Head do time da estratégia Global Opportunity e lidera investimentos internacionais para Counterpoint Global. Iniciou sua 
carreira no Morgan Stanely em 2001 e possui 18 anos de experiencia. Anteriormente, era co-gestor de uma das estratégias 
de ações internacionais e de tecnologia, além de ser membro do Global Research Group. Antes disso, ele foi analista de 
tecnologia para as estratégias de crescimento multi-cap do MSIM. Kristian é formado em economia pela Duke University e 
detém a certificação CFA.

Wendy Wang, CFA, Executive Director
Investor do time do Global Opportunity. Iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2012 e possui onze anos de experiencia
no mercado financeiro. Anteriormente, foi analista de consumo e energia renovável no CLSA E NO Yuanta. Antes disso, foi 
analista de finanças corporativas na McKinsey & Company. Wendy é formada em finanças e contabilidade pela Universidade 
de Hong Kong e possui certificação CFA.

Anil Agarwal, CFA, Managing Director
Investidor da equipe Global Opportunity. Entrou no Morgan Stanley em 2001 e tem 19 anos de experiência. Anil se juntou a 
equipe Global Opportunity em 2020 como investor. Anteriormente, era Head of Asian Financial Research no Morgan Stanley, 
Research Division. Anil cobria bancos na região Asia Pacific ex Japan. Como analista primário, cobria bancos da Índia e Hong 
Kong. Possui bachelor's degree em Commerce pela Calcutta University e MBA no Indian Institute of Management, Calcutta. 
Anil é Chartered Financial Analyst.

Marc Fox, Executive Director
Marc Fox é o portfolio specialist do time de Global Opportunity. Ele iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2016 e possui 
14 anos de experiencia no mercado financeiro. Anteriormente, Marc fundou uma empresa de research independente, a Snow 
Fox LLC, para aconselhar empresas sem fins lucrativos sobre investimentos. Antes disso, foi gerente na divisão de research 
do Goldman Sachs. Marc é formado em história pela universidade de Maryland e possui MBA na universidade de Cambridge.

A equipe pode mudar sem notificação prévia. 
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Biografias

Jeremy Wu, CFA, Vice President
Jeremy Wu é investor do Global Opportunity. Voltou a trabalhar no Morgan Stanlet em 2019 e possui oito anos de experiencia no 
mercado financeiro. Antes de voltar ao time em que atua hoje, era gestor de um fundo de ações globais na Opus Asset 
Management. Antes disso, era gerente de investimentos na CCB International Asset Management. Na primeria vez que trabalho 
no Morgan Stanley, era analista na divisão de mercado de capitais. Jeremy é formado em química pela universidade de Oxford e 
possui certificação CFA.

Hong Fan, Senior Associate
Hong Fani, investor do Global Opportunity. Iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2018 e possui 4 anos de experiencia no 
mercado financeiro. Anteriormente, era analista no time de soluções de ativos diversificados na Invesco. Antes disso, era 
consultora estratégica na UM World Food Programme e analista de finanças corporativas dos setores de tecnologia, mídia e 
telecomunicações no The Bostos Consulting Group. Hong é formada em tradução e interpretação pela Fudan University e 
mestrado em relações internacionais pela Stanford University.

Emily Tsui, CFA, Vice President
Emily Tsui é portfolio specialist do time de Global Opportunity. Iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2018 e possui cinco 
anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente, era analista de research no Credit Suisse e cobria os seguintes 
setores: consumo e industrial. Antes disso, foi analista de research no Standar Chartered, cobrindo os setores de utilities e 
energia renovável. Emily é formada em finanças pela Chinease University de Hong Kong e possui certificação CFA.

Alastair Pang, Executive Director
Alastair Pang éinvestor do Global Opportunity. Iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2016 e possui 11 anos de experiencia
no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou como analista de investimentos na Legatum e atuou como gerente de 
investimentos na Themes Investment Partners, empresa de private equity chinesa. Antes disso, foi analista de fusões e 
aquisições no Rothschild. Alastair é formado em direito e economia pela universidade de Cambridge. Além disso, possui MBA na 
Columbia Bussiness School.

A equipe pode mudar sem notificação prévia. 
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Biografias

Shunzo Tatsumi
Shunzo Tatsumi é portfolio specialist da equipe Global Opportunity. Se juntou ao Morgan Stanley em 1991 e possui 33 anos de 
experiência. Anteriormente, era portfolio specialist para portfolios globais, geriu um fundo ativo japonês e foi conselheiro de investidores
japoneses institucionais. Antes de se juntar ao Morgan Stanley, trabalhou para Cowen & Co. (N.Y.), Drexel Burnham, E.F. Hutton, 
responsável por international equity sales. Shunzo possui B.A. em Direito pela Keio University. É membro da Security Analysts 
Association of Japan.

Anni Li
Anni é portfolio specialist para a equipe Global Opportunity. Entrou no Morgan Stanley em 2020 e possui 2 anos de experiência. 
Anteriormente, Annie era analista de Global Markets no Citigroup. Annie possui Bachelors of Science in Quantitative Finance pela Hong 
Kong University of Science and Technology.

Crystal Chan
Crystal é investor para a equipe Global Opportunity. Entrou no Morgan Stanley em 2020 e possui 2 anos de experiência. Antes de se 
juntar a firma, Crystal era Investor Relations Associate na Prudence Investment Management. Crystal possui bacharelado em MChemin
Chemistry pela University of Oxford.

Reto Ammann
Reto é portoflio specialist da equipe Global Opportunity. Entrou no Morgan Stanley em 2020. Anteriormente foi responsável por reporte  
financeiro e operacional  como Business Controller no Schindler Group, na Suécia. Reto recebeu seu título de M. Sc. em Engenharia 
Mecânica pelo Royal Institute of Thechnology de Estocolmo, Suécia e bacharelado em Administração pela University of Applied Sciences
and Arts em Lucerna, Suíca.

A equipe pode mudar sem notificação prévia. 



39

Biografias

Dennis Lynch, Managing Director
Dennis Lynch é o gestor do time de Counterpoint Global do Morgan Stanley Investment Management. Iniciou sua carteira no 
Morgan Stanely em 1998 e possui 25 anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente, era analista de sell-side no JP 
Morgan. Dennis é formado em ciências políticas pela Hamilton College e tem MBA em finanças pela Columbia University.
Disruptive Change Research 

Stan DeLaney, Managing Director
Stan DeLaney é analista de pesquisador de mudanças disruptivas do time de Counterpoint Global. Iniciou sua carreira no Morgan 
Stanley em 1999 e possui 18 anos de experiencia no mercado financeiro. Stan se juntou ao time de Counterpoint Global em 2004. 
Anteriormente, foi gestor no eBay e também trabalhou na equipe do setor de rotação no Morgan Stanley. Stan é formado em 
engenharia civil pela Universidade de Duke e MBA pela Stanford University Graduate School of Business.

Earl Pryce, Executive Director
Earl Pryce é administrador de portfolio para a equipe do Counterpoint Global. Ele se juntou ao Morgan Stanley em 2000 e tem 19 
anos de experiencia na indústria de investimentos. Anteriormente, Earl era gestor do time de Domestic Equity Trade Support. Ele é 
graduado em business administration com enfoque em contabilidade e políticas sociais pela American
International College e tem M.B.A em finanças pela Long Island University.

Michael Mauboussin, Managing Director
Michael é líder de Consilient Research na equipe Counterpoint Global. Se juntou ao Morgan Stanley em 2020 e possui 33 anos de 
experiência. Anteriormente, era director de Research na BlueMountainCapitalManagement. E anteriormente, era líder de global 
financial strategies no Credit Suisse e chief investment strategist na Legg Mason Capital Management. Adicionalmente, Michael é 
professor de finanças na Columbia Business School e president do conselho de trustees no Santa Fe Institute. Michael possui A.B. 
em government pela Georgetown University.

A equipe pode mudar sem notificação prévia. 
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Considerações de Risco

Não há garantia de que o portfolio atinja o seu objetivo de investimento. As carteiras estão sujeitas a risco de mercado, o que é a possibilidade de o valor de mercado dos valores mobiliários presentes na

carteira declinarem. Consequentemente, você pode perder dinheiro ao investir nesse portfolio. Tenha ciencia que esta carteira pode estar sujeita a certos riscos adicionais.

O fundo pode ser impactado por movimentos nas taxas de câmbio entre a moeda do fundo e as moedas dos investimentos do fundo.

O valor dos títulos de renda fixa esta susceptível a diminuir se as taxas de juros aumentarem e vice-versa.

Derivativos podem envolver certos custos e riscos, como de liquidez, taxa de juros, mercado, crédito e gestão, além do risco de que uma posição não possa ser encerrada no momento mais propício. O

investimento em derivativos pode gerar prejuízos superiores ao valor investido. A diversificação não é uma garantia contra prejuízo.

Os emissores podem não ser capazes de pagar suas dívidas; se isso acontecer, o valor do seu investimento diminuirá. Esse risco é maior quando o fundo investe em um titulo de menor rating / qualidade

creditícia.

O fundo depende de outras partes para cumprir determinados serviços, investimentos ou transações. Se estas partes se tornarem insolventes, podem expor o fundo a uma perda financeira.

Pode haver um número insuficiente de compradores ou vendedores que podem afetar a capacidade do fundo para comprar ou vender títulos.

Investimentos em títulos de renda fixa através do mercado de interbancário de Renda Fixa da China também pode implicar riscos adicionais, como risco de contraparte e liquidez.

Existem riscos elevados ao investir nos mercados emergentes, uma vez que os sistemas políticos, jurídicos e operacionais podem ser menos desenvolvidos do que nos mercados desenvolvidos.

© 2022 Morgan Stanley. All rights reserved.
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Disclosures

Este material não constitui oferta pública de valores mobiliários nos termos da regulamentação local vigente, e como tal não demanda registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ou qualquer outra autoridade Brasileira.

Este material é somente para distribuição para os tipos de destinatários descritos abaixo e não deve ser utilizado nem servir de apoio por outras pessoas. Este material é fornecido somente para fins educacionais e não constitui oferta de

compra ou venda de produtos ou serviços em qualquer jurisdição na qual tal oferta é ilegal ou para qualquer pessoa para a qual esta oferta é ilegal. Além disso, este material não constitui oferta de contratação de investimento pelos

destinatários deste documento, nem convite para responder a este material fazendo oferta para entrar em contrato de investimento.

Este material pode conter informações sobre o futuro, as quais não são puramente históricas em sua natureza. Tais informações podem incluir, sem limitação, projeções, previsões, estimativas de rendimento ou retornos, bem como

composição proposta ou esperada de carteira. Adicionalmente, quando certas informações históricas de desempenho de outros veículos de investimento ou contas compostas geridas pelo Morgan Stanley Investment Management forem

incluídas neste material, tal informação de desempenho é apresentada somente de forma exemplificativa. Nenhuma declaração é feita de que (i) o desempenho apresentado será alcançado, ou (i) todas as presunções necessárias em

relação a alcançar, calcular ou apresentar informações sobre o futuro ou a performance histórica aqui apresentada foram consideradas ou feitas quando da preparação deste material. Quaisquer alterações às presunções que possam ter

sido feitas na preparação deste material podem ter um impacto relevante nos retornos de investimentos aqui apresentados. Este material não tem como objetivo ser considerado como previsão, análise ou aconselhamento de investimento,

e não é uma recomendação ou oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou valores mobiliários, nem recomendação de adotar qualquer estratégia de investimento. As opiniões aqui expressadas são emitidas em Junho de 2021 e

podem mudar de acordo com a variação das condições subsequentes. A informação e as opiniões aqui contidas são derivadas de fontes proprietárias e não-proprietárias consideradas pela Morgan Stanley Investment Management como

confiáveis, as quais não necessariamente contém todos os dados necessários e não são garantidas quanto à exatidão e/ou precisão. Não há garantias de que qualquer previsão se tornará verdade. Quaisquer investimentos aqui

mencionados podem não ser pertencentes a contas geridas pelo Morgan Stanley Investment Management. O uso das informações aqui contidas é de exclusivo critério do leitor. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

No Brasil, somente para investidores qualificados. Nenhuma informação aqui discutida pode ser fornecida para o público em geral no Brasil.

Este documento possui somente informações gerais e não tem como intenção realizar recomendação de investimento geral ou específico. A informação não leva em consideração suas condições financeiras particulares. Uma avaliação

deve ser feita em relação a se a informação é apropriada para você quando considerados seus objetivos, situação financeira e necessidades específicas. Investidores devem discutir com seus assessores a sua própria alocação de ativos.

A informação aqui contida é meramente ilustrativa e para fins educacionais. Os retornos de investimentos aqui mencionados são meramente ilustrativos e podem não representar a verdadeira performance dos índices ou ativos. O

desempenho dos ativos ou índices aqui mencionados não levam em consideração custos de investimento nem tributação. Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta de aquisição de cotas do

fundo. A constituição dos fundos depende de registro prévio na CVM.

Os fundos apresentados estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que estes fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As informações contidas nesta apresentação

sobre o fundo M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE e MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE não devem ser interpretadas como uma solicitação de venda ou venda, pois a oferta dessas

cotas não é uma oferta pública de valores mobiliários no Brasil, nem utilizadas em relação a qualquer oferta de compra ou venda de valores mobiliários para o público no Brasil. Fundos de investimento não contam com garantia do

administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.

ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS.

Contato Administrador:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
(11) 3841-3157 – bnp.clientservices@br.bnpparibas.com

ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO PARA OUTRAS PESSOAS 
QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS.
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MS Global Brands Advisory FIC FIA IE &
MS Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE
Agosto - 2022
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Asia 
Opportunity EM Leaders

Morgan Stanley 
Global Fixed 

Income

Morgan Stanley 
Global Dinamico

Ações Asiáticas 
(Excluindo 

Japão)

Ações 
Emergentes

Renda Fixa / 
Crédito Privado 

Global

Multi-Asset / 
Multimercado 

Global

R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00

D+5 D+5 D+6 D+6

US Advantage

Ações EUA

R$ 500,00

D+5

Global Brands

Ações Globais

R$ 500,00

D+5

Fundos Globais – Morgan Stanley IM

Fonte: XP Investimentos

Reais e 
Dólares

Global 
Opportunity

Ações Globais

R$ 500,00

D+5

Reais e 
Dólares

Global BDR

Ações Globais

R$ 100,00

D+3

Reais e 
Dolares

Reais e 
Dólares

Investidor Geral Investidor Qualificado

Reais e 
Dólares Reais Reais Reais Reais
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Global Opportunity v.s. Global Brands v.s. US Advantage v.s. EM Leaders 
v.s. Asia Opportunity v.s. Global Concentrated

Fonte: Morningstar, overlap de Março de 2022.

US Advantage

DENNIS 
LYNCH

Head of 
Counterpoint 
Global Team

27/22

S&P 500

Nova York, EUA

Global Brands

WILLIAM 
LOCK

Head of 
International 
Equity Team

29/27

MSCI World Index 
(Mercados 

Desenvolvidos) 

Londres, Reino Unido

Global & Asia 
Opportunity

KRISTIAN 
HEUGH

Head of Global 
Opportunity 
Team

20/15

MSCI All Country World 
Index (Mercados 
Desenvolvidos e  

Emergentes) 

Hong Kong

EM Leaders

VISHAL 
GUPTA

Managing 
Director

16/6

MSCI Emerging Markets 
Index 

(Mercados Emergentes) 

Singapure

Global 
Concentrated

ANDREW 
SLIMMON
Head of Applied 
Equity Advisors 
Team

34/20

MSCI World Index 
(Mercados 

Desenvolvidos) 

Chicago, EUA

EM
Leaders

Global 
Opportunity

Asia 
Opportunity

US 
Advantage

30 empresas

42 empresas

36 empresas

35 empresas

Global 
Brands

0 empresa
Comum
(0.00%)

2 empresas
Comuns
(5.48%)

3 empresas
Comuns
(9.07%)

0 empresa
Comum
(0.00%)

32 empresas

Global 
Concentrated

20 empresas

4 empresas
Comuns
(17.71%)

4 empresas
Comuns
(9.10%)

0 empresa
Comum
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Desde o início até 30 de Junho de 2022

• USD 100 investidos na carteira desde o 
início (2), resultam em $2.569 vs. $531
investidos no índice

• Alfa vs. o índice MSCI world é 
pronunciado em períodos de quedas de 
mercado (2000–3, 2008–9)

Desde 
Início (2)

(Acumulado) 
% 

Desde o 
Início(2)

(Anualizado)
%

Global 
Franchise 2,469.22 13.16

MSCI World Net 
Index 430.75 6.57

Alfa 2,038.47 6.59

Global Franchise Composite(1) – USD

O Poder dos Retornos Compostos

Fonte: MSCI, Morgan Stanley Investment Management
1 O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Os retornos podem aumentar ou diminuir como resultado de flutuações cambiais. Todos os dados de desempenho composite são brutos de taxas, e não leva em conta
comissões e custos incorridos na emissão e resgate de unidades. O valor dos investimentos e os rendimentos deles podem cair, assim como subir, e um investidor pode não receber de volta o valor investido. Há riscos adicionais envolvidos com esse tipo de
investimento. Os retornos de desempenho refletem as taxas médias anuais de retorno. Períodos inferiores a 1 ano não são anualizados. Os retornos de desempenho são comparados ao MSCI World Net Index e são considerados uma comparação relevante
com a carteira. Comparações de desempenho assumem o reinvestimento de todos os dividendos e rendimentos.
2. Data de início em 31 de Março de 1996 . Refira-se ao Global Franchise Composite GIPS® Disclosure para informações adicionais.

(Crescimento de $100)(1)

$2,569

$531

$665

$409

$958

Global Franchise Returns MSCI World MSCI Brazil MSCI Emerging Markets S&P 500
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Performance Global Franchise Composite – USD (%)

Maior defesa em tempos difíceis

Fonte: MSCI, Morgan Stanley Investment Management
1. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Os retornos podem aumentar ou diminuir como resultado de flutuações cambiais. Todos os dados de desempenho composite são brutos de taxas, e não leva em conta

comissões e custos incorridos na emissão e resgate de unidades. O valor dos investimentos e os rendimentos deles podem cair, assim como subir, e um investidor pode não receber de volta o valor investido. Há riscos adicionais envolvidos com esse tipo
de investimento. Os retornos de desempenho refletem as taxas médias anuais de retorno. Períodos inferiores a 1 ano não são anualizados. Os retornos de desempenho são comparados ao MSCI World Net Index e são considerados uma comparação
relevante com a carteira. Comparações de desempenho assumem o reinvestimento de todos os dividendos e rendimentos.

2. Período de 31 de Março de 1996 até 31 de Dezembro de 1996. Refira-se ao Global Franchise Composite GIPS® Disclosure para informações adicionais.

Retornos anuais por calendário até 31 de Dezembro de 2021(1)

12.6

25.7

16.4

29.9

2.2

9.3

29.1

13.0 10.9

-28.5

14.6

10.1

21.1

6.2 7.0 6.3

27.1

-1.0

30.7

9.0

15.8

24.3 24.6 24.9

-13.2
-16.8

-19.9

33.1

14.714.7

9.5

22.8 20.1

9.0

32.0
30.0

11.8

-5.5

15.5 15.8

26.7

4.9

-0.9

7.5

22.4

-8.7

27.7

15.9
14.1

23.3
21.8

Global Franchise Composite MSCI World Net
Index

-12.7

-21.1

Q1 2020
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• Historicamente, a estratégia 
Global Franchise teve menor 
volatilidade e maior retorno do 
que os tradicionais índices de 
ações...

• ... e maiores retornos vs. setor 
de Consumo Basico a partir do 
qual, historicamente, 
selecionou grande parte de 
suas ideias de investimentos 
devido à busca por empresas 
de alta qualidade

Global Franchise Composite (1) – USD

Volatilidade vs. Retorno – De 31/03/1996 até 30/06/2022

Retorno Anualizado (%)

Volatilidade (Desvio Padrão%)

Fonte: Morgan Stanley Investment Management 
1. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Os retornos de desempenho refletem as taxas médias anuais de retorno. 

Os resultados apresentados são NET de taxas de assessoria de investimento, são cotados em USD e incluem o reinvestimento de dividendos e rendimentos. Os índices de comparação são o Índice Mundial MSCI, o Índice MSCI EAFE, o S&P 500 com 
Índice de Renda, o Índice Mundial de Grampos de Consumo msci, o Índice FTSE All Share Total Return e o MSCI World Quality Index. A data de início do Morgan Stanley Global Franchise Composite é 31 de março de 1996. Dados atualizados 
trimestralmente.

2. O Índice MSCI World Quality  foi lançado em 18 de dezembro de 2012.  Os dados anteriores à data de lançamento são dados testados de novo (ou seja, cálculos de como o índice poderia ter se saído durante esse período de tempo se o índice existisse).  
Há frequentemente diferenças materiais entre o desempenho testado em atraso e os resultados reais.

As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia Global Franchise. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do MS Global Brands Advisory 
FIC FIA IE e do MS Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

Perfil de risco/retorno atraente
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• Poucas empresas podem, 
consistentemente, multiplicar os 
investimentos a taxas atraentes de 
retorno no longo prazo

• Sustentabilidade dos retornos 
impulsiona a multiplicação do 
patrimônio a longo prazo

Ativos intangíveis 
fortes e sustentáveis / 
posições dominantes 

no mercado

Poder de preços
Altas margens 

brutas 
Receitas 

recorrentes

Lucros robustos 
com baixa 

utilização de 
capital 

(ROOCE alto)

Forte fluxo de 
caixa livre

Re-investimento
em inovação e 

publicidade para 
permanecer 

relevante

Forte
Governança e

Gestão
Levam a

Retornos Altos 
e Crescimento

Distribuição  
aos acionistas

Fonte: Morgan Stanley Investment Management
As opiniões aqui expressas são da equipe de gestão de portfólio.
ROOCE (Retorno sobre Capital Operacional Empregado) = EBITA (Lucro antes de Juros, Impostos e Amortização) / PPE (Propriedade, Planta, Equipamentos) + Capital de Giro Comercial (exclui ágio). Ex-Financeiros. Fluxo de 
Caixa Livre = Fluxo de Caixa Operacional menos Capex.

Como funciona a qualidade sustentável: o motor dos retornos compostos



8

Definições: 
1. ROOCE (Return Operating Capital Empregado) = EBITA (Lucro antes de Juros, Impostos e Amortização)/PPE (Propriedade, Planta, Equipamentos) + Capital de Giro Comercial (exclui ágio). Ex-Financeiros.
2. Fluxo de Caixa Livre = Fluxo de Caixa Operacional menos Capex.
3. EV = Valor Empresarial (Valor de Mercado mais Dívida Líquida). NOPAT = Lucro operacional líquido após imposto

ü Altos retornos não alavancados sobre o capital operacional empregado (ROOCE)(1)

ü Margens brutas altas (poder de preços)
ü Modelos de negócios com baixa intensidade de capital impulsionando a geração de fluxo de caixa livre(2)

ü Balanço forte / Niveis baixos de endividamento

ü Distribuição aos acionistas

IDENTIFICAR 

EMPRESAS DE 
ALTO RETORNO
(PÓS EXCLUSÕES) 
(~2000 a 300 empresas)

1

2 CONFIRMAR 
QUE OS 
RETORNOS SÃO 
SUSTENTÁVEIS
(~300 a ~125 

empresas)

CONFIRMAR O 

COMPROMISSO 
DA GESTÃO EM 
MANTER 
RETORNOS 
ELEVADOS

3

VALUATION4 ü Foco no fluxo de caixa livre, não em números contábeis

ü Rendimento do Fluxo de Caixa Livre, Fluxo de caixa descontado, EV/NOPAT(3)

ü Capacidade de permanecer relevante através de poderosos ativos intangíveis, incluindo marcas e 
redes, sustentando altas barreiras de entrada

ü Retornos sustentáveis contra ameaças ou aprimoráveis através de oportunidades, incluindo fatores 
ambientais ou sociais

ü Participação de mercado dominante ajudando a proteger contra novos entrantes

ü Vendas estáveis – modelo de negócios escaláveis que geram receitas recorrentes

ü Crescimento orgânico constante e diversificação geográfica

ü Foco no retorno sobre o capital ao vez de vendas ou crescimento do lucro por ação

ü Disciplina de capital (reinvestir com altos retornos ou devolver o capital excedente aos acionistas) 
ü Compromisso com inovação e investimento em franquias

ü Revisão da remuneração do corpo diretivo

ü Estrutura de Governança sólida
ü Engajamento em questões materiais ou oportunidades, incluindo fatores ESG

Nosso processo: Encontrando 20-40 empresas de mais alta qualidade 
globalmente
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Mudança na expectativa do lucro por ação para 12 meses subsequentes durante a última crise 
financeira (Outubro de 2007 - Fevereiro de 2009)

Esses setores apresentaram lucros mais resilientes em crises...

Fonte: Factset. MSCI (índices setoriais).
Gráfico mostrado apenas para fins ilustrativos.

Mudança na expectativa do lucro por ação para 12 meses subsequentes durante a última crise 
nanceira (Outubro de 2007 - Fevereiro de 2009)

Utilidade
Pública
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Performance do MSCI World Index 2T 2022 por Setor

Setores defensivos e Energia se mostraram mais resilientes na queda de 15% do 2T

Fonte: Factset. MSCI (índices setoriais).
Gráfico mostrado apenas para fins ilustrativos.

Energia Bens de 
Consumo

Saúde Utilidade
Pública

Setor
Imobiliário

MSCI 
World

Financeiro Bens
Industriais

Serviços de 
comunicação

Materiais
Básicos

Tecnologia
da 

Informação

Consumo
Discricionário

TI Soft & 
Serv

TI 
Hardware

TI Semis
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Performance acumulada do ano do MSCI World Index por Setor

No acumulado do ano, o padrão é similar, porém com setores mais 
caros apresentando pior performance

Fonte: Factset. MSCI (índices setoriais).
Gráfico mostrado apenas para fins ilustrativos.

Energia Utilidade
Pública

Bens de 
Consumo

Saúde Financeiro Materiais Setor
Imobiliário

MSCI 
World

Bens
Industriais

Serviços de 
comunicação

TI Consumo
Discricionário

TI Soft & 
Serv

TI 
Hardware

TI Semis
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Concentração setorial reflete onde encontramos motores de retornos compostos 

• Negócios intensivos em capital ou 
fortemente cíclicos (ex, Materiais, 
Energia, Serviços de utilidade
pública, Telecomunicações) 
normalmente nao produzem altos 
e sustentaveis 
ROOCE

• O setor financeiro geralmente têm 
baixos retornos sobre capital nao-
alacvancados(1)

• Portfólio é leve em carbono, pois 
não possui os setores mais 
intensivos em carbono

Ponderações setoriais
MS INVF Global Brands Fund, dados em 30 de Junho de 2022

Fonte: Morgan Stanley Investment Management
As ponderações setoriais são fornecidas apenas para fins informativos e não devem ser consideradas como uma recomendação para comprar ou vender títulos mencionados ou títulos dentro dos setores mostrados. Até as três maiores participações são 
indicadas para cada setor. As participações e ponderações estão sujeitas a alterações. A conta representativa é selecionada a partir do composto Global Franchise Strategy (composto por veículos agrupados) em oposição ao Global Franchise Composite 
(composto por contas separadas), que é usado para ilustrar o desempenho. Para obter informações adicionais, consulte a importante seção de divulgação
1. As opiniões e opiniões aqui expressas são da equipe de Investimento a partir da data de elaboração deste material e não representam as de todas as equipes de investimento da MSIM ou as da empresa como um todo.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia Global Franchise. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do MS Global Brands Advisory 
FIC FIA IE & MS Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

Carteira concentrada em três setores de alta qualidade

32.4

27.5

23.5

6.4

47.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

21.1

7.8

14.1

9.9

13.6

10.6

7.6

5.0

4.3

3.2

2.9

0.0

Tecnologia da Informação

Bens de Consumo

Saúde

Bens Industriais

Financeiro

Consumo Discricionário

Serviços de Comunicação

Energia

Materiais Básicos

Utilidades

Setor Imobiliário

Caixa MS INVF Global Brands MSCI World Index

PMI, Reckitt Benckiser, P&G

Microsoft, Visa, Accenture

RELX, Equifax, Otis

Danaher, Thermo Fisher Scientific, 
Abbott Labs.

LVMH, Nike

Intercontinental Exchange, Moody’s

Maiores posições
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As dez maiores participações 

ilustram as empresas com:

• Ativos Intangíveis dominantes 

e difíceis de replicar

• Historicamente alto retorno, 

receitas recorrentes

• Exposição diversificada

– Produto

– Cliente

– Geografia

• Concentração de portfólio

Carteira concentrada nas melhores teses de 
investimentos
MS INVF Global Brands Fund, 10 maiores posições

Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Dados a partir de 30 de Junho de 2022.
As dez principais participações acionárias são fornecidas apenas para fins informativos e não devem ser consideradas como uma recomendação para comprar ou vender os títulos mencionados. A conta representativa é selecionada a partir do composto Global
Franchise Strategy (composto por veículos agrupados) em oposição ao Global Franchise Composite (composto por contas separadas), que é usado para ilustrar o desempenho. Para obter informações adicionais, consulte a importante seção de divulgação. Essa
carteira é gerenciada ativamente, portanto, as participações podem não ser atuais. O Morgan Stanley e outros afiliados a ele, podem ocupar cargos ou podem procurar realizar serviços bancários de investimento para as empresas listadas. Cada carteira pode
diferir devido a restrições e diretrizes específicas de investimento. Os títulos identificados não representam todos os títulos comprados, vendidos ou recomendados para clientes consultivos. Os investidores não devem assumir que os investimentos nos títulos
identificados e discutidos foram ou serão rentáveis.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia Global Franchise. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do MS Global Brands Advisory FIC
FIA IE & MS Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

EMPRESA ATIVOS INTANGIVEIS PAÍS (%)

Microsoft Office, Windows, Xbox, Skype, Azure, Office365, LinkedIn Estados Unidos 8.7

PMI Marlboro, Chesterfield, L&M, Philip Morris, iQOS Estados Unidos 7.5

Reckitt Benckiser Calgon/Finish, Vanish, Scholl, Clearasil, Nurofen, Strepsils, Enfamil Reino Unido 6.9

Visa Visa, Visa Direct Estados Unidos 6.0

Danaher Beckman Coulter, Leica Biosystems, Pall, Sciex, Hach, VideoJet Estados Unidos 5.4

Accenture Accenture, Avanade, Fjord, Accenture Interactive Estados Unidos 4.9

Thermo Fisher Thermo Scientific, Fisher Scientific, Applied Biosystems, Patheon Estados Unidos 4.8

SAP SAP, HANA, Concur, Ariba, SuccessFactors Alemanha 4.6

Abott Labs. Brufen, Ensure, PediaSure, Similac, Glucerna, FreeStyle Libre Estados Unidos 4.4

Baxter Int’l Baxter Estados Unidos 3.8

TOTAL: 57.0
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% das receitas das empresas 
originada de países 
emergentes(3)

Exposição indireta a histórias de crescimento em 
mercados emergentes (1)

• O que uma empresa faz 
e onde ela faz negócios é mais 
importante do que onde ela está 
listada

• Os pesos do país são um resíduo da 
nossa seleção de ações (bottom-up)

Foco na diversificação de receitas e não no país de origem das empresas(1)

Fonte: MSCI, FactSet e Morgan Stanley Investment Management. Dados a partir de 31 de Dezembro de 2021. Atualizado trimestralmente.  Essa carteira é gerenciada ativamente, portanto, as participações podem não ser atuais.  Cada carteira pode diferir 
devido a restrições e diretrizes específicas de investimento. Os títulos identificados não representam todos os títulos comprados, vendidos ou recomendados para clientes consultivos. Os investidores não devem assumir que os investimentos nos títulos 
identificados e discutidos foram ou serão rentáveis.  
1. Exposição listada exclui caixa e rebalanceamento para 100%.  Austrália, NZ, Israel, Emirados Árabes Unidos, Japão e Cingapura excluídos do Índice.  
2. Exposição Regional Ponderada – Percentual de Vendas da Empresa.  Exclui caixa e rebalanceamento para 100%.  As ações não assinadas são excluídas do índice e não podem somar até 100%.
3. Os títulos apresentados são apenas para fins ilustrativos e não devem ser considerados como uma recomendação para comprar ou vender os títulos mencionados ou títulos dentro das regiões mostradas.  Os percentuais representam a média 

ponderada com base nas receitas de vendas de mercados emergentes acima de 35%.
4. Os dados apresentados são do Índice MSCI World.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia Global Franchise. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do MS Global Brands 
Advisory FIC FIA IE & MS Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

Estée Lauder 57%
LVMH 46%

PMI 43%

L’Oréal 41%

Cola-Cola 40%

Heineken 39%

Reckitt Benckinser 36%

Otis 35%

Baxter Int’l 35%

MS INVF Global Brands Fund
(Peso do índice)(4) 

MS INVF Global Brands Fund
(Peso do índice)(4)

Divisão Regional:  Exposição por Listagem(1) Origem das Receitas(2)

América do 
Norte (7%)Europa 

ex-Reino
Unido
(13%)

Reino Unido
(4%)

Reino 
unido
(3%)

Japão
(6%)

Outros 
Mercados 
Desenvolvidos
(4%)

Mercados 
Emergentes 
(23%)

Europa ex-Reino 
Unido (12%)

13% 77%

10%

44%

17%

3%
4%

3%

29%

América do Norte 
(51%)
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ESTABILIDA
DE DA 

MARGEM DE 
10 ANOS(5)

(%)

VOLATILIDADE 
DE PREÇOS DE 

10 ANOS(6)

Global 
Brands(1) 87.3 12.6

MSCI World 
Index

75.3 13.4

Características Global Brands¹
• O prêmio de valuation da carteira sobre

lucros futuros versus o mercado
provavelmente será menor do que o
mostrado, uma vez que as estimativas de
ganhos futuros do mercado são muitas
vezes exageradas.

• O mercado tem maior diferença entre os
lucros reportados (GAAP/IFRS) e os lucros
ajustados v.s. nossa carteira.

• Empresas de alta qualidade são melhores
em converter lucros em dinheiro. Fluxo de
Caixa Livre é um melhor indicador de
valuation

Métricas de Resiliência (1):

Fonte: Morgan Stanley Investment Management, FactSet/Worldscope/MSCI
1. Dados da carteira a partir de 30 de Junho de 2022. Sujeito a alteração no dia a dia. 
2. ROOCE (Retorno sobre Capital Operacional Empregado) = EBITA (Lucro antes de Juros, Impostos e Amortização) / PPE (Propriedade, Planta, Equipamentos) + Capital de giro comercial (exclui ágio).  Ex-Financeiros. 
3. ROOCE, Margem Bruta, Capex/Vendas, Dívida Líquida ao EBITDA, são dados relatados pela última vez e ex-Financials.  O Dividend Yield usa o último relatório, incluindo dados financeiros.  O Fluxo de Caixa Livre e a relação Preço/Lucro usam o FactSet Consensus 12 meses de ganhos futuro e fluxo de 

caixa livre por dados de ações. 
4. Metodologia de razão:  Índice Líquido Mundial MSCI: soma (ações no índice * numerador por açãoEu)/soma (ações no índice * denominador por açãoJ). MSINVF Global Sustain Fund: soma (ações em carteira * numerador por ação)/soma (ações em carteira * denominador por ação).
5. A estabilidade da margem EBIT é de 1-(desvio de dst/média))
6. A volatilidade dos preços é o desvio padrão da variação mensal de preços por 10 anos. 
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Não há garantia de que as previsões e estimativas passarão devido à mudança de mercado e economia condições Fornecidas apenas para fins informativos e está sujeita a alterações diariamente.  Cada carteira pode diferir devido a 
restrições e diretrizes específicas de investimento.  Assim os resultados individuais podem variar.  Índice Mundial MSCI mostrado apenas para fins comparativos. Não há garantia de que qualquer carteira necessariamente produzirá
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia Global Franchise. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do MS Global Brands Advisory FIC FIA IE & MS Global Brands Dolar Advisory FIC FIA 
IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

Melhor qualidade com um valuation razoável
Foco no Fluxo de Caixa Livre ao invés de Lucro

Índices de Qualidade – Histórico (3)(4) Índices de valuation(3)(4)

Global Franchise MSCI World Index

56.0

52.6

4.4

1.7

21.8

30.2

6.2

1.7

ROOCE (%)

Gross Margin  
(%)

CAPEX/Sales  
(%)

Net Debt to  
EBITDA (x)

21.0

20.6

1.7

17.2

14.5

2.1

Price / Free  
Cash Flow (x)

Price /  
Earnings (x)

Dividend  
Yield LTM  

(%)



16

1. Dados de January de 2022. Anos de experiência na indústria/ anos no International Equity Team.
2. Anos de experiência na indústria(7 anos como consultant, 21 anos em serviços financeiros)/anos no International Equity 

Team.
3. Anos de experiência na indústria (12 anos em sustentabilidade, 6 anos em serviços financeiros)/ anos no International 

Equity Team.
4. Anos de experiência na indústria(3 anos como accountant, 19 anos em serviços financeiros)/anos no International Equity 

Team.

• Boutique dentro da Morgan Stanley Investment Management

• Incentivos alinhados com os de nossos clientes

• Acesso e relacionamento de longo prazo com o corpo diretivo das 
empresas

• Equipe de investimentos acessível e atendimento dedicado ao 
cliente

ATIVOS SOB GESTÃO(6)(7)

$51.5bi GLOBAL QUALITY(7)(9)

$4.2bi

INTERNATIONAL EQUITY 
$7.7bi

GLOBAL FRANCHISE(8)

$35.8bi

GLOBAL SUSTAIN
$3.8bi

Equipe International Equity

PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM 1

Marcus Watson  
Managing Director  

(14/14 Anos)

Bruno Paulson 2  

Managing Director  
(28/13 Anos)

Vlad Demine, CFA
Head of ESG Research  

Executive Director  
(20/13 Anos)

Alex Gabriele, CFA  
Managing Director  

(13/10 Anos)

William Lock (Head)  
Managing Director  

(30/28 Anos)

Richard Perrott, CFA  
Executive Director  

(16/7 Anos)

Nathan Wong, CFA 4  

Executive Director  (22/5
Anos)

Nic Sochovsky  
Managing Director  

(24/7 Anos)

Fei Teng
(9/3 Anos)

Helena Miles
(9/3 Anos)

PORTFOLIO SPECIALIST TEAM 5

Alistair Corden-Lloyd  
Executive Director  

(30/25 Anos)

Munenori Yoshimi, CFA
Executive Director  

(28/23 Anos)

Candida de Silva  
Executive Director  

(22/3 Anos)

Monica Carta  
Executive Director  

(20/20 Anos)

Colleen Dyer  
Executive Director  

(21/15 Anos)

David Bernard  
Executive Director  

(14/14 Anos)

Julia Forde  
Vice President  
(34/29 Anos)

Anna Baron  
Vice President  
(32/21 Anos)

Teppei Adachi

(11/3 Anos)

Laura Bottega  
Managing Director  

(24/16 Anos)

Jill Ytuarte  
Managing Director  

(24/18 Anos)

Rob Butler, CFA  
Vice President  (11/6

Anos)

CASH MANAGEMENT  
& DATA ANALYTICS 5

Anton Kryachok, CFA  
Vice President  
(12/<1 Anos)

Jinny Hyun
(<1/<1 Ano)

Isabelle Mast, PhD  
Executive Director  

(17/<1 Anos)

Marte Borhaug 3

Head of SustainableOutcomes

Executive Director  
(12/<1 Anos)

5. Anos de experiência na indústria / anos com a firma. 
6. Dados preliminaries de 30 de Junho 2022. Em USD. Os ativos sob Gestão incluem ativos geridos globalmente nesta

estretégia, em produtos, jurisdições e mandatos separados.
7. A equipe fornece advisory services para diversos clients. 
8. Inclui $572 million em Global Brands Equity Income.
9. Inclui $267 million em Global Quality ex Tobacco.
10. Inclui $2.9 billion in International Equity Plus.
Membros da equipe podem mudar sem notificação prévia. 

RESEARCH
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Ø A melhor maneira de multiplicar a riqueza dos acionistas no longo prazo é investindo em empresas de alta 

qualidade com retornos elevados sobre o capital operacional, de forma sustentável.

Ø Riscos sociais e ambientais para a sustentabilidade desses retornos são mais importantes do que nunca dadas 

as constantes mudanças políticas e tecnológicas

Ø Liderar tais discussões pode ser uma força positiva para o sucesso corporativo desde que se aumentem o 

engajamento do consumidor e/ou do empregado

Ø Quanto maior a qualidade de uma empresa, maior a necessidade de governança, uma vez que o corpo diretivo 

tem mais liberdade para impactar o modelo de negócios

Ø Acreditamos que nossa abordagem foca em riscos cruciais e oportunidades que poderiam ameaçar ou 

melhorar os fundamentos da empresa e/ou a sustentabilidade dos retornos

A equipe tem engajamento direto com a gestão das companhias para
questões-chave de sustentabilidade e governança há mais de 20 anos

Acreditamos que a compreensão dos fatores de ESG é necessária para 
a apreciação de longo prazo bem sucedida

Fonte: Morgan Stanley Investment Management. As opiniões aqui expressas são da equipe de gestão de portfólio, não são representativas da Empresa como um todo, e estão sujeitas a alterações a qualquer momento devido às condições de mercado ou 
econômicas. Não há garantia de que uma carteira atingirá seu objetivo de investimento ou uma estratégia de investimento funcionará sob todas as condições de mercado.
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Hedge Cambial Offshore

MS INVF Global 
Brands ZH3 

(BRL) Shares

M Global Brands 
Advisory Master 

FIA IE

M Global Brands 
Advisory 
FIC FIA IE

Com Hedge
ISIN: LU2198837812

Taxa: 0,75% aa

Taxa: 0,20% aa

Taxa: 0,80% aa

As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia Global Franchise. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do MS Global Brands Advisory FIC FIA 
IE & MS Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.

M Global Brands Advisory FIC FIA IE 



Considerações de Risco
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Global Franchise Composite
Apresentado em USD
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Considerações de Risco

Não há garantia de que o portfolio atinja o seu objetivo de investimento. As carteiras estão sujeitas a risco de mercado, o que é a possibilidade de o valor de mercado dos valores mobiliários presentes na

carteira declinarem. Consequentemente, você pode perder dinheiro ao investir nesse portfolio. Tenha ciencia que esta carteira pode estar sujeita a certos riscos adicionais.

O fundo pode ser impactado por movimentos nas taxas de câmbio entre a moeda do fundo e as moedas dos investimentos do fundo.

O valor dos títulos de renda fixa esta susceptível a diminuir se as taxas de juros aumentarem e vice-versa.

Derivativos podem envolver certos custos e riscos, como de liquidez, taxa de juros, mercado, crédito e gestão, além do risco de que uma posição não possa ser encerrada no momento mais propício. O

investimento em derivativos pode gerar prejuízos superiores ao valor investido. A diversificação não é uma garantia contra prejuízo.

Os emissores podem não ser capazes de pagar suas dívidas; se isso acontecer, o valor do seu investimento diminuirá. Esse risco é maior quando o fundo investe em um titulo de menor rating / qualidade

creditícia.

O fundo depende de outras partes para cumprir determinados serviços, investimentos ou transações. Se estas partes se tornarem insolventes, podem expor o fundo a uma perda financeira.

Pode haver um número insuficiente de compradores ou vendedores que podem afetar a capacidade do fundo para comprar ou vender títulos.

Investimentos em títulos de renda fixa através do mercado de interbancário de Renda Fixa da China também pode implicar riscos adicionais, como risco de contraparte e liquidez.

Existem riscos elevados ao investir nos mercados emergentes, uma vez que os sistemas políticos, jurídicos e operacionais podem ser menos desenvolvidos do que nos mercados desenvolvidos.

© 2022 Morgan Stanley. All rights reserved.
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Disclosures

Este material não constitui oferta pública de valores mobiliários nos termos da regulamentação local vigente, e como tal não demanda registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ou qualquer outra autoridade Brasileira.

Este material é somente para distribuição para os tipos de destinatários descritos abaixo e não deve ser utilizado nem servir de apoio por outras pessoas. Este material é fornecido somente para fins educacionais e não constitui oferta de

compra ou venda de produtos ou serviços em qualquer jurisdição na qual tal oferta é ilegal ou para qualquer pessoa para a qual esta oferta é ilegal. Além disso, este material não constitui oferta de contratação de investimento pelos

destinatários deste documento, nem convite para responder a este material fazendo oferta para entrar em contrato de investimento.

Este material pode conter informações sobre o futuro, as quais não são puramente históricas em sua natureza. Tais informações podem incluir, sem limitação, projeções, previsões, estimativas de rendimento ou retornos, bem como

composição proposta ou esperada de carteira. Adicionalmente, quando certas informações históricas de desempenho de outros veículos de investimento ou contas compostas geridas pelo Morgan Stanley Investment Management forem

incluídas neste material, tal informação de desempenho é apresentada somente de forma exemplificativa. Nenhuma declaração é feita de que (i) o desempenho apresentado será alcançado, ou (i) todas as presunções necessárias em

relação a alcançar, calcular ou apresentar informações sobre o futuro ou a performance histórica aqui apresentada foram consideradas ou feitas quando da preparação deste material. Quaisquer alterações às presunções que possam ter

sido feitas na preparação deste material podem ter um impacto relevante nos retornos de investimentos aqui apresentados. Este material não tem como objetivo ser considerado como previsão, análise ou aconselhamento de investimento,

e não é uma recomendação ou oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou valores mobiliários, nem recomendação de adotar qualquer estratégia de investimento. As opiniões aqui expressadas são emitidas em Junho de 2021 e

podem mudar de acordo com a variação das condições subsequentes. A informação e as opiniões aqui contidas são derivadas de fontes proprietárias e não-proprietárias consideradas pela Morgan Stanley Investment Management como

confiáveis, as quais não necessariamente contém todos os dados necessários e não são garantidas quanto à exatidão e/ou precisão. Não há garantias de que qualquer previsão se tornará verdade. Quaisquer investimentos aqui

mencionados podem não ser pertencentes a contas geridas pelo Morgan Stanley Investment Management. O uso das informações aqui contidas é de exclusivo critério do leitor. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

No Brasil, somente para investidores qualificados. Nenhuma informação aqui discutida pode ser fornecida para o público em geral no Brasil.

Este documento possui somente informações gerais e não tem como intenção realizar recomendação de investimento geral ou específico. A informação não leva em consideração suas condições financeiras particulares. Uma avaliação

deve ser feita em relação a se a informação é apropriada para você quando considerados seus objetivos, situação financeira e necessidades específicas. Investidores devem discutir com seus assessores a sua própria alocação de ativos.

A informação aqui contida é meramente ilustrativa e para fins educacionais. Os retornos de investimentos aqui mencionados são meramente ilustrativos e podem não representar a verdadeira performance dos índices ou ativos. O

desempenho dos ativos ou índices aqui mencionados não levam em consideração custos de investimento nem tributação. Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta de aquisição de cotas do

fundo. A constituição dos fundos depende de registro prévio na CVM.

Os fundos apresentados estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que estes fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As informações contidas nesta apresentação

sobre o fundo MS Global Brands Advisory FIC FIA IE e do MS Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE não devem ser interpretadas como uma solicitação de venda ou venda, pois a oferta dessas cotas não é uma oferta

pública de valores mobiliários no Brasil, nem utilizadas em relação a qualquer oferta de compra ou venda de valores mobiliários para o público no Brasil. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de

qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.

ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS.

Contato Administrador:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
(11) 3841-3157 – bnp.clientservices@br.bnpparibas.com

ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO PARA OUTRAS PESSOAS 
QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS.


