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Schroder GAIA BlueTrend 
Uma visão sobre tendências

Por quê investir em uma estratégia que segue tendências?

Um seguidor de tendência ou Commodity Trading Adviser (CTA) é uma estratégia ativa que busca alavancar os 
movimentos de alta e de baixa no mercado, capturando e controlando as tendências do mercado. Os retornos 
são gerados explorando as características estatísticas dos mercados usando algoritmos e removendo vieses 
humanos. Essas estratégias geralmente abrangem várias classes de ativos, como ações, renda fixa, 
commodities e moedas. Fundos que seguem tendências oferecem aos investidores uma série de benefícios 
importantes:

Diversificação e baixa correlação com os mercados tradicionais
Adicionar uma estratégia que segue tendência ao portfólio de um cliente tem benefícios de 
diversificação significativos. No contexto de crescentes correlações entre classes de ativos mais 
tradicionais, como ações e renda fixa, adicionar uma verdadeira fonte de diversificação é mais 
importante do que nunca. 

No período de vinte anos, entre junho de 2000 e junho de 2020, o índice SocGen CTA (Índice SG CTA) teve uma 
correlação de apenas 0.01 com o índice MSCI World e 0.11 com o índice Barclays Global Aggregate. 

Os CTAs também mostraram diversificação em outras estratégias de fundos de hedge. A correlação entre o 
índice SG CTA e o índice HFRU (rastreando uma variedade de estratégias de fundos de hedge) é de 0.03 no 
mesmo período de vinte anos. O HFRU teve uma correlação de 0.51 contra MSCI world. 

Os seguidores de tendências também são uma forma eficiente de obter exposição em uma série de classes de 
ativos, ampliando ainda mais seus benefícios de diversificação. A maioria das estratégias alternativas 
concentra-se em um segmento específico do mercado, por exemplo, uma classe de ativos ou localização.  

Fonte: Índice SG CTA, Índice MSCI World Net TR (local), Índice Barclays Global Aggregate (USD hedged), Hedge Fund Research 
HFRU Chain linked, correlações baseadas em retornos mensais de 30/06/2000 a 30/06/2020.
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Geração de alfa em crises
Durante os períodos de queda do mercado, os CTAs não só forneceram preservação de capital, 
mas frequentemente geraram retornos absolutos positivos. As quedas de mercado mais notáveis 
na história recente são a crise financeira de 2008 e o surto da pandemia Covid-19 em 2020.

Como podemos observar nos gráficos abaixo, durante ambos os períodos, o índice SG CTA demonstrou a 
capacidade de geração de alfa nos fundos que seguem tendência, enquanto outras classes de ativos falharam.

Crise Financeira de 2008 

Pandemia Covid-19 em 2020 

Fonte: Índice SG CTA, Índice MSCI World Net TR (local), baseados em retornos mensais de 30/11/2007 a 30/04/2009 e 
31/03/2019 a 31/03/2020.

Liquidez
Como uma estratégia de futuros, os CTAs podem oferecer liquidez superior a outras estratégias 
alternativas, como capital privado/dívida e fundos multimercados internacionais. As estratégias de 
ativos privados muitas vezes têm longos prazos para resgate, muitas vezes penalizando investidores

por resgates antecipados, enquanto alguns fundos multimercados internacionais geralmente oferecem apenas 
resgates trimestrais ou mesmo anuais. A liquidez que os CTAs oferecem pode fornecer aos investidores a 
flexibilidade para mudar rapidamente as alocações em períodos de turbulência do mercado, aumentando 
ainda mais suas vantagens de geração de alfa em crises.
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Estratégias sistemáticas não têm vieses comportamentais
Um dos benefícios de uma estratégia puramente sistemática é a eliminação de vieses 
comportamentais. Esses vieses podem fazer com que os participantes do mercado reajam de forma 
exagerada, um dos principais motivos da tendência dos mercados.

Viés de ancoragem - os investidores confiam muito nos preços recentes como um indicador 
de "valor justo". Isso causa longos períodos de tendência.

Viés de confirmação - os investidores buscam naturalmente informações que confirmem suas 
visões e crenças. Isso causa a compra de ativos em alta e a venda de ativos em queda. Isso 
causa longos períodos de tendência.

Reação exagerada - os investidores costumam reagir exageradamente a novas informações, 
criando movimentos de preços maiores do que as informações garantem. Isso causa 
tendências mais fortes.

Manada - os investidores tendem a agir como um grupo e perseguir a alta / queda dos 
preços. Isso causa longos períodos de tendência.

O que o Schroder GAIA BlueTrend oferece aos investidores?

Leda Braga 

Chief Executive Officer 
Schroder GAIA BlueTrend oferece aos investidores acesso à expertise de 
investimento da Systematica Investments; uma empresa inovadora orientada para a 
tecnologia com foco em uma abordagem quantitativa e sistemática para investir. 
Systematica tem gerenciado estratégias de seguimento de tendências desde 2004, 
se tornando uma empresa independente em 2015.

Desde 2004, a estratégia BlueTrend gerou fortes retornos acumulados de 216% contra 201% do índice MSCI 
World. A estratégia alcançou esses retornos, mantendo uma correlação levemente negativa de -0.05 contra o 
índice.  

Um desafio particular das estratégias alternativas é que, em períodos de estresse do mercado, as correlações 
entre as classes de ativos geralmente aumentam. Este efeito indesejável pode reduzir a capacidade das 
estratégias alternativas oferecerem diversificação durante os períodos de extrema volatilidade ou queda do 
mercado.

No entanto, como podemos observar nas áreas destacadas abaixo, a correlação da estratégia com o 
mercado de renda variável na realidade diminuiu em momentos de crise do mercado como na crise 
financeira de 2008, a crise no quarto trimestre de 2018 e a pandemia da Covid-19 em 2020. 

Isso demonstra claramente a capacidade do fundo de oferecer uma verdadeira diversificação nos momentos 
em que mais é necessário.

Correlação de 3 anos contra o MSCI World (janela móvel) 
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O fundo tem entregado retornos positivos consistentes em sete dos dez maiores drawdowns do índice 
MSCI World desde o início da estratégia. 

Maiores drawdowns do MSCI World desde o início da estratégia 

O BlueTrend oferece acesso a uma estratégia de fundo de hedge de CTA de ponta, com um histórico sólido. O 
produto Schroder GAIA também oferece benefícios adicionais aos investidores:

– Negociação diária, fornecendo uma estratégia com condições de liquidez favoráveis.

– Taxas altamente competitivas, com uma taxa de administração de 1% e 10% de taxa de performance
1Dados de 30/06/2020. Gestão de BlueCrest Capital Management Group desde o início a 01/01/2015, quando Systematica 
Investments Limited (atuando na qualidade de parceiro geral da Systematica Investments LP) se tornou o gestor do fundo. 
2Estratégia BlueTrend se refere a SMA de Janeiro/2004 a Março/2004 e BlueTrend Fund Limited (Class A USD) de 01/04/2004 a
 31/12/2015. De 01/01/2016 em diante, retornos de Schroder GAIA BlueTrend C Acc USD. Todos os retornos são líquidos de taxas e 
calculados diariamente.

 

Como o Schroder GAIA BlueTrend evoluiu?
Inovação é parte integrante da abordagem da Systematica para investir e a equipe está constantemente 
procurando desenvolver e melhorar o fundo. Para BlueTrend, a pesquisa se concentra em quatro vias:

1. Modelos de seguimento de tendência
Systematica segue melhorarando seus modelos de seguimento de tendência, usando dados mais 
abrangentes e novas técnicas matemáticas. Isso culminou na criação do modelo BlendTrend, em 2019.

O que é BlendTrend? 
BlendTrend combina a tendência tradicional Systematica, seguindo o modelo que foi desenvolvido e 
aprimorado ao longo de muitos anos, juntamente com uma série de modelos novos e inovadores. Eles 
utilizam as técnicas mais recentes da ciência de dados para criar um sistema mais robusto.

Seguidor de tendência puro BlendTrend 

Schroder GAIA BlueTrend inclui uma alocação de aproximadamente 25% para BlendTrend.
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2. Modelos sem seguimento de tendência
O conceito de um conjunto de estratégias sem seguimento de tendências foi introduzido em 2011. O objetivo é 
enriquecer e complementar a peça de seguimento de tendências do programa.

Qual é o plano de diversificação? 

Essa parte não tendenciosa, conhecida como plano de diversificação, é composta por futuros, câmbio e swaps de 
taxas de juros.

Duas classes principais: macro (ex: carrego) e valor relativo (ex: futuros entre países).

A correlação de longo prazo do plano de diversificação com os modelos de seguimento de tendência é de 
aproximadamente 0.2.  

3. Universo de Negociação
O universo de negociação do BlueTrend foi ampliado para incluir mercados alternativos. Estes mercados podem 
oferecer melhores retornos devido a um comportamento de tendência mais consistente, bem como níveis mais 
elevados de diversificação entre os mercados.

Historicamente, o BlueTrend teve uma alocação de 10-15% em mercados alternativos. Ao longo dos anos, a 
Systematica desenvolveu um melhor entendimento e mais confiança na profundidade e liquidez destes mercados.

Isso levou a uma revisão e subsequente expansão do universo negociado da BlueTrend, expandindo 
o número de contratos negociados de 174 para 213 no modelo de seguimento de tendência.
Com a utilização dos mercados alternativos mais líquidos e adaptação da construção do portfólio,

a alocação do BlueTrend para mercados alternativos dobrou amplamente em 2020 - o que deve resultar em 
uma melhoria visível ao longo do tempo. 

4. Execução
A execução algorítmica tem sido uma área de investimento e desenvolvimento de propriedade intelectual 
para a Systematica. A equipe criou uma estrutura para conectar o modelo de seguimento de tendências 
diárias à execução intraday, desenvolvendo vários módulos de execução que visam otimizar e melhorar a 
execução das negociações programadas.

Isso resulta em menor custo de falhas para o fundo, bem como garante que o fundo possa ser configurado 
de maneira reativa e possa se adaptar rapidamente às mudanças nas condições do mercado.

Em resumo
– 2020 foi um período desafiador para mercados com maior volatilidade. O primeiro trimestre de 2020

ficou como um lembrete do papel que as estratégias de acompanhamento de tendências podem
desempenhar em um portfólio.

– Acompanhamento de tendências pode fornecer diversificação para classes de ativos tradicionais, bem
como para outras estratégias alternativas.

– A estratégia busca entregar correlações baixas de longo prazo com "momentos" de correlação negativa
quando for mais necessário.

– O desafio com o acompanhamento de tendências é a consistência dos retornos em períodos sem crise; o
modelo de inovação e mercados alternativos podem ser uma solução.

Este material é uma tradução preparada pela Schroder Investment Management Brasil Ltda de material do Schroder GAIA BlueTrend originalmente em inglês e elaborada pela 
Schroders Investment Management Limited. Quaisquer dúvidas decorrentes do texto devem ser esclarecidas através da consulta do original. Este material do Schroder GAIA 
BlueTrend foi preparado em atendimento a uma solicitação da XP Investimentos (“XP”) direcionada à Schroder e não deve ser entendido como uma análise de quaisquer valores 
mobiliários, material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito 
exclusivamente informativo e não considera os objetivos de investimento, as condições financeiras, ou as necessidades particulares e específicas de quaisquer quotistas do Fundo ou 
outros investidores. As opiniões expressas nesse material são da Schroder e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não 
consideram qualquer fato que possa ter surgido após esta data, não sendo obrigação da Schroder atualizar este material para refletir ocorridos após sua apresentação. Este material 
é para distribuição exclusiva à XP e não deve ser utilizado nem servir de apoio por outras pessoas. ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU 
DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS ORIGINAIS. O Schroder GAIA BlueTrend e a distribuição de suas quotas não foram 
registrados perante à Comissão de Valores Mobiliários - “CVM”, e, portanto não atendem certos requisitos e procedimentos usualmente observados em ofertas públicas de valores 
mobiliários registrados perante à CVM, com os quais os investidores no mercado de capitais brasileiro podem estar familiarizados. Por esse motivo, o acesso dos investidores a certas 
informações sobre o Fundo pode ser restrito. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO GERIDOS PELA SCHRODER NÃO CONTAM COM GARANTIA DA SCHRODER. O Schroder GAIA BlueTrend é 
acessado por fundos de investimento constituídos no Brasil distribuídos pela XP. A XP é a única instituição autorizada a prestar informações e a distribuir os fundos de investimento no 
Brasil. Quaisquer dúvidas sobre as informações constantes deste material deverão ser encaminhadas diretamente à XP.
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Risk Considerations 

Capital risk: The fund may lose value when interest rates are very low or negative. 

Counterparty risk: The fund may have contractual agreements with counterparties. If a counterparty is unable to 
fulfil their obligations, the sum that they owe to the fund may be lost in part or in whole.  

Credit risk: A decline in the financial health of an issuer could cause the value of its bonds to fall or 
become worthless. 

Currency risk: The fund may lose value as a result of movements in foreign exchange rates. 

Derivatives risk – efficient portfolio management and investment purposes: Derivatives may be used to manage 
the portfolio efficiently. A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the 
derivative and may result in losses to the fund. The fund may also materially invest in derivatives including using 
short selling and leverage techniques with the aim of making a return. When the value of an asset changes, the value 
of a derivative based on that asset may change to a much greater extent. This may result in greater losses than 
investing in the underlying asset. 

Emerging and frontier markets and high yield bond risk: Emerging markets, and especially frontier markets, 
generally carry greater political and legal risks than developed markets. Emerging markets and high yield bonds 
(normally lower rated or unrated) carry greater counterparty, credit, operational and liquidity risk.  

Higher volatility risk: The price of this fund may be volatile as it may take higher risks in search of higher rewards. 

IBOR risk: The transition of the financial markets away from the use of interbank offered rates (IBORs) to alternative 
reference rates may impact the valuation of certain holdings and disrupt liquidity in certain instruments. This may 
impact the investment performance of the fund.  

Interest rate risk: The fund may lose value as a direct result of interest rate changes. 

Liquidity risk: In difficult market conditions, the fund may not be able to sell a security for full value or at all. This 
could affect performance and could cause the fund to defer or suspend redemptions of its shares.  

Market risk: The value of investments can go up and down and an investor may not get back the amount 
initially invested.  

Operational risk: Operational processes, including those related to the safekeeping of assets, may fail. This may 
result in losses to the fund.  

Performance risk: Investment objectives express an intended result but there is no guarantee that such a result will 
be achieved. Depending on market conditions and the macro economic environment, investment objectives may 
become more difficult to achieve. 

Important Information 

This document does not constitute an offer to anyone, or a solicitation by anyone, to subscribe for shares of Schroder 
GAIA (the ‘Company’). Nothing in this document should be construed as advice and is therefore not a 
recommendation to buy or sell shares. 

Subscriptions for shares of the Company can only be made on the basis of its latest Key Investor Information 
Document and prospectus, together with the latest audited annual report (and subsequent unaudited  
semi-annual report, if published), copies of which can be obtained, free of charge, from Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. 

An investment in the Company entails risks, which are fully described in the prospectus. 

Past performance is not a reliable indicator of future results, prices of shares and the income from them may fall as 
well as rise and investors may not get the amount originally invested. 

Schroders will be a data controller in respect of your personal data. For information on how Schroders might process 
your personal data, please view our Privacy Policy available at www.schroders.com/en/privacy-policy or on request 
should you not have access to this webpage. 

This document is issued by Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L–1736 Senningerberg, 
Luxembourg. Registered No. B 37.799. 

Third party data disclaimer: Third party data is owned or licensed by the data provider and may not be reproduced 
or extracted and used for any other purpose without the data provider's consent. Third party data is provided 
without any warranties of any kind. The data provider and issuer of the document shall have no liability in connection 
with the third party data. The Prospectus and/or www.schroders.com contains additional disclaimers which apply to 
the third party data. 
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