
Schroder GAIA Contour Tech Equity é um fundo long & short
de ações globais que investe predominantemente no setor de
Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT). O fundo visa uma
exposição líquida baixa ao mercado e oportunidades mal
precificadas, procurando oferecer retornos positivos em todas as
condições de mercado, ao mesmo tempo que limita o risco de
queda.

Gestor

David Meyer
Contour Asset Management
Diretor & Gestor do Fundo.

Quem é Contour?

 Contour Asset Management LLC (‘Contour’) foi fundada em
Outubro de 2010, é baseada em Nova Iorque e
atualmente administra $2bn

 David Meyer (Diretor e Gestor do fundo) possui mais de 20
anos de experiência em buy-side

 Gestor de estratégia long short focado principalmente em
investimento nos setores de tecnologia, mídia e telecom
(‘TMT’) usando pesquisa fundamentalista bottom up

Por que long short tech?

Schroder CT Tech Long & Short BRL Seleção IE FIC FIM
Material Publicitário

David Meyer é fundador e gestor da
Contour Asset Management. Antes da
criação da Contour em 2010, David
ingressou na Brummer & Partners em
2004 como analista de tecnologia
cobrindo serviços de software e
tecnologia da informação ("TI") para o
Fundo Zenit da Brummer & Partners.
Em 2005, David se tornou um membro
sênior da equipe de investimentos que
administra o Fundo Manticore, que
agora é administrado exclusivamente
pela Contour. Antes de ingressar na
Brummer & Partners, David foi analista
de ações no Grupo de Gestão de
Investimentos do Morgan Stanley de
1998 a 2004, onde era responsável pela
cobertura de empresas de software,
serviços de TI e hardware de TI. David
possui um B.A. em Economia pela
Northwestern University.
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Diferente
de outros 

fundos tech

Sem viés de estilo e sem
dependência de ações de 
crescimento. Pretende 
investir em nomes mais 
idiossincráticos e não 
óbvios.

Vantagem
de ser 

especialista
no setor

Uma equipe de 
verdadeiros 

especialistas com mais de 
60 anos de experiência 

em tecnologia.

Não segue um Benchmark, 
estratégia bottom-up. 

Contribuição de alfa 
significativa em ambas 

estratégias compradas e 
vendidas desde o início

Foco na
geração de 

alfa

Proposta de mercado única
Apesar do número de empresas de tecnologia, existem
muito poucos fundos long / short UCITS no mercado.

Oportunidade para especialistas em tecnologia
Tecnologia está em constante evolução e rápida mudança.
Essa dinâmica leva a uma alta dispersão e volatilidade,
criando um ambiente favorável para se encontrar boas
oportunidades para posições compradas e vendidas.

Existem mais histórias de sucesso do que FANGs
A Contour não depende excessivamente de nomes individuais
ou subsetores para impulsionar o desempenho. O fundo é
altamente complementar aos fundos long-only e ETFs.

Benefícios da diversificação
A baixa exposição líquida busca menor correlação com outros
mercados de ações, proporcionando benefícios de
diversificação. A exposição líquida histórica do fundo desde o
início é de 10%. O Investimento no fundo fornece ao cliente a
possibilidade de geração de retornos no setor Tech, mas não
afeta materialmente sua exposição direcional ao mercado de
tecnologia.

A pandemia forçou a aceleração de muitas tendências.
Testemunhamos mudanças no e-commerce, computação em
nuvem, streaming, videogame e acesso remoto ao trabalho,
produzindo grandes vencedores e grandes perdedores.
Todas essas tendências se enquadram na experiência da
Contour, oferecendo oportunidades para geração de alfa em
ambos os lados do portfólio



Destaques
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Número de
posições

Tempo do 
Investimento

Principalmente empresas 
com capitalização de 

mercado de

> US$1 
bilhão

30-50
ações vendidas

+/- 30%
exposição líquida

Global
porém predominantemente

US
com exposição à Europa e 

Ásia

Análise 
Fundamentalista

Incorporando tendências 
tecnológicas em evolução

50–80
Posições 
entre 13

subsetores

Usualmente 6-24 
meses

150-250%
exposição bruta

Exposição 
Bruta e Líquida

Exposição
Geográfica

Estilo do 
Investimento

Sem viés em relação a 
capitalização do mercado

20-30
ações compradas

Aspectos Operacionais
CNPJ
41.994.525/0001-77

Data de Início
14/07/2021

Taxa de 
Administração
0,75% a.a.

Taxa de 
Performance
Não há

Aplicação 
Mínima Inicial
R$ 1,00

Benchmark
CDI

Dia e Horário de 
Movimentação
Quartas-feiras até 
14:00 (Brasília)

Cota de 
Aplicação
D+0 (somente às 

quartas-feiras)

Cota de 
Resgate
D+7 du

Liquidação 
de Aplicação
D+0

Liquidação 
de Resgate
D+6 da 
cotização

Tributação
Perseguida
Longo Prazo

Classificação 
Anbima
Multimercado 
Invest. no Exterior

Público-Alvo
Investidores 
Qualificados

US$ 887.2 bilhões sob gestão em 
ações, renda fixa, multi-asset, 
alternativos e real estate. 

Uma extensiva rede global de 
mais de 6.100 funcionários.

Sobre a Schroders
Presente em 38 países na 
Europa, Américas, Ásia, 
Oriente Médio e África.

Mais de 215 anos de 
experiência em 
investimentos.

Presente no Brasil há 
mais de 28 anos.

Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda (“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 NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS ORIGINAIS. Leia o formulário de
informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos O investimento em Fundo não é garantido Gestor, Administrador ou por qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance
de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de
Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O regulamento do fundo pode ser obtido em www.bnymellon.com.br.

Fonte: Schroders em 30 de dezembro de 2022.

Disclaimers

http://www.bemdtvm.com.br/
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