
BRIDGEWATER ASSOCIATES

Mais de 45 anos investidos

aprofundando a compreensão de

como funcionam os mercados e

economias mundiais

BRIDGEWATER  INVESTMENT TEAM LEADERSHIP 

Fundada em 1975 por Ray

Dalio, tem aproximadamente

US$ 150 bilhões sob gestão

Uma das maiores e mais

experientes gestoras de

ativos do mundo;

ESTRATÉGIA ALL WEATHER SUSTAINABILITY

Ray Dalio
Fundador, Co-Chairman & Co-CIO

Ingressou na Bridgewater em 2017. Ele projeta e
implementa soluções de investimento buscando
metas de sustentabilidade ao lado de Karen. Carsten
é o ex-CEO da ATP (plano de pensão nacional da
Dinamarca), uma das organizações líderes mundiais
em ESG e investimentos.

Bob Prince: Co-CIO Greg Jensen: Co-CIO

59 anos de experiência

LYXOR/BRIDGEWATER ALL WEATHER 
SUSTAINABILITY

A experiência da Bridgewater, aplicada ao investimento sustentável

BRIDGEWATER Co-CIOs & RESEARCH LEADERS FOR SUSTAINABILITY 

Karen Karniol-Tambour
Co-CIO para Sustentabilidade

Carsten Stendevad
Co-CIO para Sustentabilidade

35 anos de Bridgewater 25 anos de Bridgewater

Ray Dalio é um dos principais
investidores do mundo e uma
das pessoas mais influentes1 nas
finanças.

Bob ingressou na Bridgewater em
1986. Como Co-CIO, ele é
responsável pelo desenvolvimento
e gerenciamento do processo de
investimento da Bridgewater ao
lado de Ray e Greg.

Greg ingressou na
Bridgewater em 1996. Ele
atua como Co-CIO e chefe do
mecanismo de investimento,
e é responsável pelas
estratégias de investimento e
pesquisa da Bridgewater, ao
lado de Ray e Bob.

Nomeada para a Lista 2021 de Barron das
"Mulheres Mais Influentes nas Finanças dos
EUA", Karen lidera a pesquisa ESG da
Bridgewater e os esforços de investimento
sustentável.

A experiência de gestão de investimentos da Bridgewater combinada com a experiência operacional da Lyxor

A estratégia All Weather Sustainability é o resultado da aplicação do processo de investimento sistematizado da Bridgewater, 

construído ao longo de mais de 45 anos, com o desafio de atingir metas financeiras e de sustentabilidade.

Objetivo de Volatilidade
8% a.a. (em dólar)

Objetivo de Sharpe Ratio
~0.55 p.a. (bruto)2

Sustentabilidade por meio do 
alinhamento aos SDGs3

46 anos de Bridgewater



2 Não há garantia de lucratividade. Não há garantia de que o gestor será capaz de implementar sua estratégia ou atingir seus objetivos de investimento

Nome: Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability Advisory 

FIC FIM IE

Público-Alvo: Investidor Qualificado

Taxa de Administração: 0,50%

Taxa de Administração (Total): 1,45 %

Investimento Inicial Mínimo: R$ 500,00

CNPJ: 42.279.385/0001-18

Resgates/Aportes: Diário (exceto feriados)4

Aportes (Cotização): D+2

Resgates: Cotização em D+2; Pagamento em D+4

Exposição Cambial: BRL

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon

“As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e fornecem uma visão geral da estrutura de acesso ao Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability Advisory FIC FIM IE e Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability Dolar Advisory FIC FIM IE (“Fundos de Acesso”), geridos pela Gama Investimentos Ltda. (“Gama”). Esta apresentação contém

informações proprietárias da Bridgewater Associates ("Bridgewater") e Lyxor Asset Management S.A.S. (Lyxor) e as estratégias geridas pela Bridgewater e Lyxor, em especial os fundos da estratégia All Weather Sustainability ("AWS"). Nenhuma parte desta apresentação nem as informações de propriedade da Bridgewater ou da Lyxor aqui contidas podem ser (i) copiadas, fotocopiadas

ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito de seus proprietários, conforme o caso. Divulgações importantes estão incluídas ao longo desta apresentação e devem ser cuidadosamente revisadas. Esta apresentação não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar

os Fundos de Acesso, a Gama, Bridgewater, Lyxor e/ou seus respectivos fundos geridos e somente devem ser avaliadas em conjunto com o Regulamento e demais documentos dos Fundos de Acesso. Leia o Formulário de Informações Complementares, e o Regulamento dos Fundos de Acesso antes de investir. Este material é apenas para discussão preliminar e não pode ser utilizado

como base para qualquer decisão de investimento com relação aos Fundos de Acesso geridos pela Gama. O destinatário deve se basear exclusivamente nos documentos constitutivos dos Fundos de Acesso e em sua própria análise independente. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. Este relatório também não tem a

intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. No

caso de qualquer um dos termos desta apresentação ser inconsistente ou contrário aos documentos aqui mencionados, o respectivo documento prevalecerá. Embora se acredite que todas as informações nesta apresentação sejam precisas, a Bridgewater, a Lyxor, a Gama e suas afiliadas não se responsabilizam, tampouco fazem qualquer representação ou garantia quanto à completude

ou precisão das informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação pode conter previsões futuras que envolvem riscos e incertezas; os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações prospectivas. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas previsões

futuras. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão, entre outros fatores, de resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alienação, de restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transação, momento e forma de venda, os quais podem diferir das

suposições e circunstâncias nas quais se baseiam as perspectivas atuais e muitas das quais são difíceis de prever. Nem a Bridgewater, a Lyxor ou qualquer um de seus veículos geridos: (i) é responsável pela organização, operação ou administração da Gama; (ii) participou ou é responsável pela oferta de cotas dos Fundos de Acesso; (iii) participou, ou participará, da preparação ou será

responsável pelo conteúdo de qualquer documento, exceto pelas informações contidas em materiais por eles divulgados (“Material"); (iv) faz qualquer recomendação, representação ou garantia de qualquer tipo com relação à adequação ou suficiência das informações contidas em qualquer Material a qualquer destinatário, tampouco assume a responsabilidade de atualizar qualquer

informação aqui contida; (v) endossou ou fez quaisquer recomendações, representações ou garantias de qualquer tipo com relação aos Fundos de Acesso; ou (vi) está atuando como fiduciário ou prestando consultoria de investimento em relação aos Fundos de Acesso. Além disso, nenhum dos Fundos da Bridgewater, da Lyxor, nem de seus veículos geridos ou de qualquer de suas

afiliadas: (vii) fez qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, com relação à justiça, correção, precisão, razoabilidade ou integridade de qualquer das informações contidas nesta apresentação e se isenta expressamente de qualquer responsabilidade ou obrigação; ou (viii) possui qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma das informações aqui fornecidas.

Nenhum valor mobiliário ou veículo de investimento gerido pela Bridgewater ou pela Lyxor, em especial aqueles que compreendem a estratégia AWS, está sendo oferecido ou vendido de acordo com esta apresentação ou qualquer outro Material. Os investidores dos Fundos de Acesso não serão investidores diretos, não terão direito a voto ou participação direta e não serão cotistas do

AWS. Os investidores dos Fundos de Acesso não terão o direito de reivindicação contra o AWS ou a Bridgewater ou a Lyxor, como resultado de seu investimento nos Fundos de Acesso, e não terão nenhum recurso contra a Bridgewater, a Lyxor ou qualquer uma de suas afiliadas. Os Fundos de Acesso, a Gama ou qualquer um de seus respectivos afiliados não tem o poder de vincular ou

comprometer legalmente o AWS ou a Bridgewater ou a Lyxor. Nem o AWS ou qualquer outro veículo de investimento gerido pela Bridgewater ou Lyxor é afiliado dos Fundos de Acesso ou da Gama, qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora do Fundo de Acesso ou qualquer um de seus respectivos afiliados.

A Gama Investimentos é a gestora local responsável pelo Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability Advisory FIC FIM IE e Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability Dolar Advisory FIC FIM IE , que alocam quase todos os seus recursos no Fundo Lyxor

Bridgewater All Weather Sustainability. A estrutura é a união entre a gestão operacional da Lyxor e a experiência de investimento da Bridgewater

3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (uma coleção de 17 objetivos globais definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ratificados por 193 países). 

ESTRATÉGIA ALL WEATHER SUSTAINABILITY
O processo sistemático da Bridgewater aplicado à seleção de ativos sustentáveis

ESTRATÉGIA ALL WEATHER SUSTAINABILITY

✓ Avalia e seleciona os melhores 
fornecedores de dados para avaliação 
de sustentabilidade

✓ Classifica os títulos com base em 
uma avaliação sistemática do 
alinhamento aos SDGs3

✓ Combina esses ativos em um 
portfólio e implementa a mesma 
abordagem da estratégia All 
Weather

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável            
da ONU (SDG)3

Sobre o gráfico “Seleção de Ativos ESG”: Fonte: Bridgewater Associates, L.P. Apenas para fins ilustrativos. O gráfico de funil se refere à filtragem do universo relevante de ativos Sobre o gráfico “Alinhamento aos SDGs": Essas perspectivas são baseadas no processo

de seleção de sustentabilidade sistemática proprietário da Bridgewater usado para a Estratégia All Weather Sustainability que se baseia nos ODS da ONU. Outras metodologias de seleção de sustentabilidade podem ser utilizadas e podem resultar em resultados

diferentes. Avaliaçãodo produtor de commodities combase na sustentabilidadede produtos e serviços e comportamento empresarial. Os gráficos refletemuma imagempontual a partir do primeiro trimestre de 2021.

Nome: Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability Dolar Advisory 

FIC FIM IE

Público-Alvo: Investidor Qualificado

Taxa de Administração: 0,50%

Taxa de Administração (Total): 1,45 %

Investimento Inicial Mínimo: R$ 500,00

CNPJ: 42.287.556/0001-50

Resgates/Aportes: Diário (exceto feriados)4

Aportes (Cotização): D+2

Resgates: Cotização em D+2; Pagamento em D+4

Exposição Cambial: USD

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon

1 Bloomberg Markets, 2012 –”50 Most Influential ranking”

4 Os fundos não recebem solicitações de aplicações e resgates em feriados nacionais nem naqueles em que a bolsa de valores esteja fechada. Para efeitos de cotização e liquidação, serão considerados dias 
não-úteis, além dos feriados nacionais, feriados em Paris (França), Dublin (Irlanda) e Nova Iorque (Estados Unidos).


