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Editorial
ANBIMA e FGV apresentam a quarta edição do Anuário da 
Indústria de Fundos de Investimento do Brasil. Em 2014, o Pla-
no Real completa 20 anos, e a indústria de fundos brasileira 
continua robusta e inovadora, com crescimento de 984,2% em 
patrimônio líquido em termos reais e com 14.097 fundos no 
final de 2013. Estes números comprovam que o investidor se 
mantém  confiante no setor, a despeito das  instabilidades  da 
economia e  do  mercado financeiro dos últimos anos. Nes-
ta edição, o Anuário apresenta dados de assets que gerenciam 
ativos de montante superior a R$2,47 trilhões, configurando-
-se a quinta maior indústria de fundos do mundo, quando se 
exclui hubs como Irlanda e Luxemburgo. O desafio da globali-
zação do mercado financeiro persiste, e a indústria de fundos 
brasileira demonstra agilidade e sofisticação, estando apta a 
atender as necessidades dos investidores nacionais e internacio-
nais, por meio dos gestores presentes nesta publicação.

editorial
AnBImA and FGv present the fourth edition of the Brazilian mutual Fund Industry yearbook. In 2014 Brazil 
celebrates the 20th anniversary of real Plan, and the Brazilian mutual Fund Industry stays robust and inno-
vative, with 984.2% growth of assets under management in real terms and with 14,097 mutual funds in late 
2013. These figures show the investor confidence in the sector, in spite of instability of economy and of finan-
cial markets of the past few years. In this edition, the yearbook presents data of asset managers that manage 
mutual funds in amount superior to Brl2.47 trillion, becoming the fifth largest fund industry in the world, 
when we exclude hubs like Ireland and luxembourg. Globalization of financial markets is a challenge that still 
persists, and the Brazilian mutual Fund Industry proves its agility and sophistication, being ready to fulfill the 
needs of Brazilian and international investors, by the asset managers here in this publication.

Mais informações
Ouro Preto Gestão de Recursos

Tel:  +55 (11) 3588.1025 | 3588.1045
administracao@ouropretoinvestimentos.com.br

Ouro Preto Investimentos é o seu 
parceiro ideal no Brasil para a 

constituição e gestão de fundos 
de renda � xa, fundos de ações, 

hedge funds e � nanças estruturadas 
(fundos imobiliários, private equity 

e fundos de direitos creditórios). 

Transparência, independência, respeito 
ao perfil de cada investidor, fidelidade aos 

clientes, agilidade e compromisso com  
resultados são o nosso diferencial.

Ouro Preto Investimentos is your 
ideal Brazilian partner for the 
structuring and management of 
� xed income and equity funds, 
hedge funds and structured 
� nance [e.g. Real Estate, Private 
Equity and ABS Funds].

We distinguish ourselves through our 
transparency, independence, loyalty to our 
clients and respect to their profiles along with 
our commitment to the best possible results.
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HEDGE 3130%
do CDI em 2013

PRIVATE 
AÇÕES  
PHOENIX*2+ 15%

Ibovespa

em  2013

ITAÚ AÇÕES  
MOMENTO 30 1+ 11%

Ibovespa

em  2013

EQUITY HEDGE 
ADV 5181%

do CDI em 2013

PRIVATE 
HEDGE
PLUS 6

185%
do CDI em 2013

LONG AND 
SHORT 30 4

do CDI em 2013
131%

Para quem já é  
nosso investidor,  
uma ótima notícia.  
Para quem não é,  
uma ótima dica.
Para a economia e para os investimentos em geral, 
2013 não foi um ano fácil. Alta de juros e da inflação, 
depreciação do câmbio e fatores externos geraram 
muitas incertezas. A boa notícia é que, mesmo nesse 
cenário, a Itaú Asset Management se destacou em 
fundos multimercados e de ações. Por isso em 2014, 
invista com quem sabe traduzir os movimentos do 
mercado em resultados para os clientes.

Itaú Asset Management
www.itau.com.br/assetmanagement

*Para o Itaú Private Ações Phoenix FICFI, o Ibovespa, trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. 
A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida 
de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.  
A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Gerente/Atendimento. Se necessário, utilize o SAC Itaú 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9h às 18h, 
Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722. 
**Rentabilidade 2014 refere-se à rentabilidade dos meses de janeiro/14 à março/14 acumulados.
***Rentabilidade 12M: equivalente à rentabilidade dos últimos 12 meses para os fundos (1) (2) (3) (5) e (6) e à rentabilidade desde a constituição para o fundo (4). 
Os fundos (3) (4) (5) e (6) estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior; Não há garantia de que os fundos (3) (4) (5) e (6) terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo; Os fundos de 
cotas (1) (2) (4) e (6) aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo acarretar em perdas superiores ao capital aplicado 
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos; Os fundos (3) e (5) utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, 
podendo acarretar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; O fundo (4) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação 
da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses; O PL médio do fundo (4) foi calculado desde a sua constituição; Público-alvo: o fundo (2), a critério do administrador, 
receberá recursos exclusivamente de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do Private Bank do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú  
Unibanco Holding S.A. Os fundos (1) (4) e (5), a critério do administrador, receberão recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas,  
clientes do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. O fundo (3), a critério do administrador, receberá recursos de fundos de investimento administrados 
pelo Banco Itaú S.A. ou pelas demais empresas sob controle direto ou indireto da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., designadas Instituições Itaú, e também, pessoas físicas e jurídicas, clientes do administrador ou das  
demais Instituições Itaú. O fundo (6), a critério do administrador, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores  
qualificados, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do Private Bank do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

Aplic Mín Tx Adm Tx Perf  Carência  
 Conversão /  PL Médio 

Data de Rentabilidade mar/14 Rentabilidade 2014** Rentabilidade 12M***
Fundo Classif Anbima 

(R$) (%) (%) (dias corridos)
 Pagamento (R$) dos 

início
Benchmark 

Fundo Bench Fundo Bench Fundo Bench
(dias úteis) últimos 12M

Itaú Ações Momento 30  20% do que exceder
FICFI (1) 

Ações Livre 2.000 2,5
100% do Ibovespa

- D21/D24 19.688.762 31/10/12 Ibovespa 3,26% 7,05% -3,07% -2,12% -5,10% -10,54%

Itaú Private Ações 20% do que exceder
Phoenix FICFI (2) 

Ações Livre 5.000 2
100% do IMA-B 

- D42/D45 1.130.365 13/12/12 IMA-B 2,91% 0,71% -2,83% 2,50% -3,29% -5,68%

Itaú Hedge Multimercado  Multimercados 20% do que exceder 
FI (3) Multiestratégias 

50.000 2
100% do CDI 

- D21/D22 1.237.647.904 27/12/06 CDI 0,87% 0,76% 2,93% 2,40% 11,30% 8,89%

Itaú Long and Short  Long and Short 20% do que exceder 
30 Mult. FICFI (4)  Neutro 

10.000 2
100% do CDI 

- D21/D22 123.874.242 12/03/13 CDI -0,36% 0,76% 0,51% 2,40%  8,16% 8,89%

Itaú Equity Hedge Advanced  Long and Short  20% do que exceder 
Mult. FI (5)  Direcional 

10.000 2
100% do CDI 

- D4/D5 491.871.673 29/06/07 CDI 0,16% 0,76% -0,17% 2,40% 9,72% 8,89%

Itaú Private Hedge  Multimercados 20% do que exceder 
Plus Mult. FICFI (6) Multiestratégias 

1.000.000 2
100% do CDI 

120 D42/D43 183.140.954 07/05/10 CDI 1,11% 0,76% 3,76% 2,40% 15,54% 8,89%

A presente instituição aderiu ao 

Código ANBIMA de Regulação  

e Melhores Práticas para os 

Fundos de Investimento.
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Após quase dois anos de adaptação a taxas de juros 
mais baixas, a reversão da trajetória dos juros em 2013 foi 
um enorme desafio à indústria de fundos, exigindo mui-
ta habilidade dos gestores na aplicação dos recursos que, 
na busca por rentabilidades mais elevadas, estavam sen-
do direcionados para ativos com maior exposição a risco. 
Adicionalmente, o anúncio da suspensão dos estímulos 
monetários à economia americana em maio e o seu efeito 
sobre a taxa de câmbio também aumentaram a incerteza 
em relação ao cenário econômico, elevando a demanda 
por ativos com maior liquidez e, consequentemente, in-
duzindo a um ajuste da composição das carteiras. os efei-
tos da mudança do cenário econômico que resultaram na 
primeira queda anual do ImA-Geral (- 1,42%) acabaram 
afetando o fluxo de recursos, tanto aquele direcionado 
para a indústria, como dentro dela. o exemplo mais mar-
cante é o dos fundos renda Fixa Índices, que haviam sido 
destaque de rentabilidade na indústria no ano anterior e, 
especialmente nos períodos de maior volatilidade e retor-
no negativo, passaram a registrar resgates líquidos, evi-
denciando a necessidade de maior disseminação e aplica-
ção das práticas de suitability e de educação do investidor.

Gestão ativa se destaca em cenário adverso
diante deste cenário, embora a maior rentabilidade 

da indústria em 2013 tenha sido alcançada pelo fundo 
Cambial, com alta de 16,51%, reflexo da desvalorização 
cambial ocorrida no ano, o principal fator a influenciar a 
gestão de recursos no período foi, sem dúvida, a mudan-
ça da trajetória da taxa de juros. Após a redução de 525 
pontos-base entre agosto de 2011 e outubro de 2012, a 
meta para a taxa selic atingiu o piso histórico de 7,25% 
a.a. Foi neste cenário que os fundos renda Fixa Índices, 
cujas carteiras são majoritariamente compostas por 
ntn-Bs, foram destaque de rentabilidade em 2012, valo-
rizando 21,69%. no entanto, mesmo diante das pressões 

robert J. van dijk
Vice-presidente da ANBIMA / vice President of AnBImA

Mudança da trajetória de juros 
desafia gestão de fundos em 2013

Change in interest rate 
trajectory poses challenges 
for fund management in 2013

After almost two years of adapting to lower interest 
rates, the reversal of the interest trajectory in 2013 posed 
an enormous challenge for the fund industry, requiring 
great skill on the part of the managers in regard to the 
allocation of resources, which were now being directed 
to higher-risk assets in the pursuit of better returns. The 
announcement of the suspension of the U.S. monetary 
stimuli in May and the resulting impact on the exchange 
rate also increased the uncertainties surrounding the eco-
nomic scenario, raising demand for more liquid assets, in 
turn leading to a change in the portfolios’ mix. The im-
pact of the shift in the economic scenario, which led to 
first annual decline in the IMA-General index (-1.42%), also 
affected the flow of funds into the industry and within 
it. The most glaring example was provided by the Fixed 
Income Indices funds, which had been the industry’s best 
performer in 2012, but which now began to record net 
redemptions, particularly in periods of greater volatility 
and negative returns, underlining the need for the greater 
dissemination and application of suitability and investor 
education practices.

Active portfolio management a distinct 
advantage in adverse scenario

Given this scenario, despite the fact that the indus-
try’s best returns in 2013 were generated by the Foreign 
Exchange funds, which appreciated by 16.51%, reflecting 
the period devaluation of the Real, the main factor influ-
encing fund management last year was undoubtedly the 
change in the interest trajectory. Following the 525 bps 
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inflacionárias, já presentes no final de 2012, boa parte 
dos agentes previa a manutenção da taxa de juros em 
7,25% a.a. até o final de 2013, como indicavam, em janei-
ro daquele ano, as medianas das projeções do Comitê de 
Acompanhamento macroeconômico da AnBImA e do 
relatório Focus do Banco Central para a taxa selic. Assim, 
o aumento da selic em 275 pontos-base entre abril e de-
zembro de 2013 comprometeu significativamente o de-
sempenho dos ativos de renda fixa e, consequentemente, 
o retorno das carteiras compostas por esses ativos.

reduction between August 2011 and October 2012, the 
target for the benchmark Selic rate reached an all-time 
low of 7.25% p.a. It was against this background that the 
Fixed Income Indices funds, whose portfolios are mostly 
made up of NTN-Bs (National Treasury Notes) led the 
2012 return rankings, appreciating by 21.69%. Neverthe-
less, despite the inflationary pressure that was already ap-
parent at the end of 2012, many players thought that the 
Selic would remain at 7.25% p.a. throughout 2013, exem-
plified in January of that year by the median projections 
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Fonte: ANBIMA 

Rentabilidade acumulada pelos Fundos Renda Fixa Índices (%) 

diante do recuo da maior parte dos ativos de ren-
da fixa prefixados, e, sobretudo, dos indexados, refleti-
do na queda de 10,02% do ImA-B em 2013, os fundos 
renda Fixa Índices recuaram 3,42% no período. Pouco 
acostumados à volatilidade e à perda em ativos de ren-
da fixa, muitos investidores, em especial os do varejo, 
resgataram recursos dos respectivos fundos, em alguns 
casos consolidando perdas que poderiam ser evitadas 
se a aplicação fosse mantida por um período maior de 
tempo, compatível com o prazo médio dessas carteiras. 
neste sentido, vale notar que em um horizonte maior 
de tempo, de 24 e 36 meses, por exemplo, os fundos 
renda Fixa Índices acumulam retornos expressivos, de 
17,5% e 34,4%, respectivamente. 

Comportamento semelhante também foi observa-
do nos fundos de Previdência Aberta. A queda da renta-
bilidade, associada à entrada em vigor no início do ano 
da regra que previa o alongamento do prazo médio das 

of ANBIMA’s Macroeconomic Monitoring Committee 
and the Central Bank’s Focus Report. Consequently, the 
275 bps increase in the Selic between April and Decem-
ber 2013 seriously jeopardized the performance of fixed 
income assets and, consequently, returns from portfolios 
made up of these assets.

Given the decline in most pre-fixed and, especially, in-
dexed fixed income assets, reflected in the 10.02% slide in 
the IMA-B in 2013, the Fixed Income Indices funds fell by 
3.42% in the period. Unaccustomed to fixed income asset 
volatility and losses, many investors, especially on the retail 
side, redeemed their resources, in certain cases recording 
losses that could have been avoided if they had main-
tained their investment for a longer period, compatible 
with the average duration of these portfolios. It is worth 
noting that, in a greater time horizon, 24 or 36 months, for 
example, the Fixed Income Indices funds generate impres-
sive returns of 17.5% and 34.4%, respectively. 

carteiras a partir de junho (resolução Cmn nº 4.176), 
em um período já marcado por maior incerteza e bus-
ca por ativos de menor duration, resultou em resgates 
mensais em fundos da categoria Previdência entre ju-
nho e agosto, o que não ocorria desde janeiro de 2009.

o aumento da taxa de juros, juntamente com o 
desempenho aquém do esperado da atividade econô-
mica, também se refletiu nos ativos de renda variável, 
fazendo com que o desempenho da maior parte dos 
fundos de Ações recuasse em meio à queda de 15,5% 
registrada pelo Ibovespa no ano. A exceção ficou por 
conta do retorno de 1,95% alcançado pelos fundos 
Ações livre, que possuem maior flexibilidade na com-
posição de suas carteiras. entre os multimercados, as 
maiores valorizações foram a dos fundos long and 
short - neutro e direcional, que realizam operações 
neutras ou direcionais em relação ao risco do mercado 
acionário, com altas de 10,02% e 10,20%, respectiva-
mente. eles foram seguidos pelos multimercados ma-
cro, que realizam operações em diversas classes de ati-
vos baseadas em cenários macroeconômicos de médio 
e longo prazos, com alta de 8,49%.

Como se pode observar, uma característica comum 
aos fundos que se destacaram em 2013, tanto os da ca-
tegoria Ações como os da categoria multimercados, é 
justamente a gestão ativa, colocando em evidência os 
benefícios de uma gestão especializada, particularmen-
te em um cenário de maior complexidade e incerteza, 
onde a expertise do gestor no respectivo mercado de 
atuação tem se mostrado um diferencial.

A rentabilidade dos FII - Fundos de Investimento 
Imobiliários, destaque em 2012, recuou em 2013, in-
fluenciada pela trajetória dos juros no período e pelo 
modesto crescimento do setor de construção no ano, 
de 1,9%, abaixo do apurado para o PIB, de 2,3%. o Ifix, 
índice divulgado pela Bm&FBovespa para medir o com-
portamento dos fundos listados naquele ambiente, ob-
servou queda de 12,6%, contra uma alta de 35,6% no ano 
anterior. A relação entre o valor de mercado e o patri-
mônio líquido desses fundos passou de 105%, em 2012, 
para 88%, em 2013. vale destacar que, na maioria dos 
fundos com cotas negociadas na Bolsa, o valor patrimo-
nial tem ficado bem acima das cotações desses fundos. 
tal fato parece indicar que é necessário um melhor en-
tendimento do investidor em relação às especificidades 
dos fundos de investimento imobiliário. muitas vezes, 
em função das fases de maturação dos empreendimen-
tos, em especial aqueles que envolvem construções, a 

Similar behavior could be observed in the Open Pen-
sion funds. The decline in profitability, together with the 
entry into effect at the beginning of the year of the rule 
extending the average maturity of pension fund portfo-
lios as of June (National Monetary Council Resolution 
4176) in a period already marked by greater uncertainty 
and the pursuit of lower duration assets, led to monthly 
redemptions in the Pension category in July and August, 
something that had not happened since January 2009.

The upturn in interest rates, together with low-
er-than-expected economic activity, also affected eq-
uities, with the result that most Equity funds recorded 
a decline in the wake of the Ibovespa’s 15.5% annual 
downturn. The exception was the Free Portfolio type, 
which generated returns of 1.95% thanks to the greater 
flexibility of their portfolio composition. The best per-
formers in the Balanced/Mixed category were the Long 
and Short - Neutral and Directional funds, which under-
take operations that are neutral or directional in relation 
to stock market risk and recorded respective increases 
of 10.02% and 10.20%. They were followed by the Macro 
funds, which undertake operations with various types of 
asset based on medium and long-term macroeconomic 
scenarios and recorded an upturn of 8.49%.

As we can see, one common characteristic of the 
funds that did best in 2013, both in the Equity and Bal-
anced/Mixed categories, is active management, highlight-
ing the benefits of specialized management, especially in 
scenarios of greater complexity and uncertainty, where 
the managers’ expertise in their respective markets con-
stitutes a distinct advantage.

The profitability of the FIIs – Real Estate Investment 
Funds, which were among the best performers in 2012, 
fell back in 2013, jeopardized by the period interest rate 
trajectory and the modest performance of the construc-
tion industry, which moved up by only 1.9%, lagging GDP 
growth of 2.3%. The Ifix, a BM&FBovespa index that mea-
sures the performance of listed real estate funds, fell by 
12.6%, versus an upturn of 35.6% in the previous year. The 
ratio between these funds’ market cap and AuM declined 
from 105% in 2012 to 88% in 2013. It is worth noting that 
the AuM of most funds whose shares are traded on the 
stock market have been well above their market cap, sug-
gesting that investors require a biter understanding of the 
specifics of such funds. Due to the maturation phase of 
the projects, especially those involving construction, the 
perception of medium and long-term returns is often 
abandoned for volatilities observed in the short term.
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percepção de retornos de médio/longo prazo é abando-
nada por volatilidades observadas no curto prazo.

Ainda em relação aos produtos estruturados, os FIdCs 
(Fundos de Investimento em direitos Creditórios) apre-
sentaram um ritmo menor de ofertas de fundos relati-
vamente aos fundos de investimento imobiliários e aos 
FIPs (Fundos de Investimento em Participações). Ao que 
tudo indica, além do cenário econômico, contribuíram 
para esse desempenho as exigências trazidas pela nova 
regulamentação (Instrução da Cvm nº 531, editada em 
fevereiro de 2013), que trouxe novos controles por parte 
do administrador e dos principais prestadores de ser-
viços, com a definição mais clara de responsabilidades, 
além da proibição, aos prestadores de serviços e partes 
ligadas, de ceder ou originar direitos creditórios, direta 
ou indiretamente para os fundos.

Still on the subject of structured products, the FIDCs 
(Credit Receivables Investment Funds) presented a lower 
pace of fund offerings than the FIIs and the FIPs (Private 
Equity Funds). In addition to the economic scenario, this 
was most likely due to the requirements of the new reg-
ulation (CVM Instruction 531, issued in February 2013), 
which instituted improved controls on the part of the 
administrator and the leading service providers, with a 
clearer definition of respective responsibilities, as well 
as prohibiting service providers and their related parties 
from assigning or originating credit receivables, directly 
or indirectly, to or from the funds.
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IFIX - Índice de Fundos de Invetimento Imobiliário e Taxa Selic (%) 

Indústria tem semestres distintos
os efeitos do cenário econômico também se fizeram 

sentir nos fluxos de recursos da indústria, que teve dois 
semestres bastante distintos. enquanto o primeiro, im-
pulsionado pela captação líquida sazonalmente maior 
de clientes do poder público e pelo ingresso de cerca de 
r$ 20 bilhões em fundos de um investidor institucional, 
registrou recorde de captação líquida para o período 
(r$ 104 bilhões), o segundo foi marcado por resgates 
líquidos de r$ 41 bilhões. Ainda que boa parte desses 
resgates tenha sido realizada por clientes corporativos 

Two distinct halves
The effects of the economic scenario was also reflect-

ed in the flow of resources in the industry, which had 
two distinct halves. In the first, bolstered by the season-
ally higher net sales of government clients and inflow of 
around R$20 billion from an institutional investor, net 
sales reached R$104 billion, a record for the period, while 
the second half was marked by net redemptions of R$41 
billion. Even though a good part of these redemptions 
(R$26.5 billion) had been effected by corporate clients, 
whose motives are generally associated with specific 

(r$ 26,5 bilhões), cujas motivações são geralmente as-
sociadas a necessidades específicas de fluxo de caixa, a 
queda dos retornos parece ter estimulado resgates lí-
quidos de clientes do varejo e do private no segundo 
semestre, com efeitos sobre as principais categorias da 
indústria. A exceção ficou com os fundos referenciado 
dI, cuja captação líquida, de r$ 13,9 bilhões, foi estimu-
lada pela alta dos juros. Assim, a captação líquida em 
2013 foi de r$ 62,8 bilhões, abaixo do patamar de r$ 100 
bilhões observado nos últimos três anos.

cash flow needs, the reduction in returns appears to 
have encouraged redemptions by retail and private cli-
ents in the second half of the year, with effects on the 
industry’s main categories. The exception was the DI-
Linked funds, which posted net sales of R$13.9 billion, 
fueled by the upturn in interest rates. As a result, annual 
net sales came to R$62.8 billion, below the R$100 billion 
level of the previous three years.

Aumento da demanda por liquidez afeta 
composição das carteiras 

A piora nos mercados de renda fixa e variável no de-
correr do ano de 2013 levou a mudanças importantes na 
composição da carteira dos fundos, com o aumento da 
demanda por liquidez dos investidores induzindo o cres-
cimento da parcela de ativos com menor duration nas 
carteiras. entre os ativos de renda fixa, o volume de ope-
rações compromissadas passou de 21,1% para 24,2% do 
patrimônio líquido total da indústria, enquanto houve 
redução das aplicações em títulos públicos, cuja partici-
pação recuou de 40,4% para 36,8%, particularmente no 
caso das lFts e ntn-Fs, cujos saldos diminuíram 7% e 
16%, respectivamente, em 2013. no que se refere especi-
ficamente às lFts, a redução da oferta desses títulos pa-
rece ter contribuído para o direcionamento dos recursos 
para as operações compromissadas (em 2013, o resgate 
líquido de lFt alcançou r$ 61 bilhões). entre os títulos 

Increased demand for liquidity affects 
portfolio composition 

The deterioration of the fixed income and equity 
markets throughout 2013 led to important changes 
in the composition of the fund portfolios, with in-
vestors demanding greater liquidity, resulting in an 
increase in the ratio of shorter-duration assets. In the 
fixed income segment, the volume of repo operations 
increased from 21.1% to 24.2% of the industry’s total 
AuM, while the ratio of government securities fell from 
40.4% to 36.8%, especially LFTs (National Treasury Bills) 
and NTN-Fs, whose balances fell by 7% and 16%, re-
spectively, in 2013. In the specific case of the LFTs, the 
reduced offering of these securities appears to have 
contributed to the routing of funds to repo operations 
(in 2013, net LFT redemptions totaled R$61 billion). As 
for private securities, the balance of credit receivables 
and long term bank debt increased by 24% and 16%, 
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privados, destaca-se o aumento do saldo aplicado em 
direitos creditórios (24%) e em letras financeiras (16%). 
diante do recuo do mercado acionário em 2013, a parcela 
de renda variável manteve-se estável no patamar de 14% 
do total do patrimônio líquido, observado desde 2011.

Reação do investidor indica necessidade 
de maior disseminação e entendimento do 
suitability

A reação dos investidores à mudança do cenário 
econômico, sobretudo da trajetória da taxa de juros e 
seus efeitos sobre a rentabilidade dos fundos de investi-
mento, certamente é uma das principais lições e desa-
fios que o ano de 2013 deixou para a indústria de fundos 
de investimento brasileira. tal comportamento colocou 
luz sobre a necessidade de aprimoramentos na forma 
como os produtos são comprados e vendidos e na edu-
cação do investidor. não por acaso foi editado em 2013 
o Código de varejo da AnBImA, regulamentando a ati-
vidade de distribuição de produtos de investimento no 
varejo e estabelecendo os requisitos mínimos a serem 
observados pelas instituições participantes que atuam 
neste segmento. também no final de 2013, foi editada 
a Instrução Cvm nº 539, que trata do dever de verifica-
ção da adequação dos produtos e serviços ao perfil do 
cliente (suitability) em relação aos valores mobiliários. A 
norma prevê que, a partir de 2015, os distribuidores de 
produtos de investimento terão que avaliar e classificar 
seus clientes e produtos em categorias específicas, de 
modo a determinar a compatibilidade entre seus obje-
tivos, situação financeira e conhecimento dos primeiros 
e as características dos segundos, em linha com os re-
querimentos presentes nos códigos da AnBImA desde 
2007. vale destacar que a Instrução é resultado de um 
longo processo de discussão pública, iniciado em 2006 
e objeto de três editais de audiência pública (em 2007, 
2009 e 2011), e que a AnBImA, como entidade repre-
sentativa do mercado financeiro e de capitais e em fun-
ção de sua experiência na matéria, participou ativamen-
te das discussões.

dessa forma, nossa expectativa é que esses instru-
mentos, juntamente com a revisão em curso da Ins-
trução Cvm nº 409, que regulamenta os fundos de 
investimento, representem passos importantes para o 
aprimoramento da nossa indústria, contribuindo para 
que os investimentos estejam cada vez mais alinhados 
às necessidades do investidor, evitando, assim, movi-
mentos como os observados no último ano.

respectively. Given the stock market downturn in 2013, 
the equity portion remained flat at 14% of total AuM, 
a level it has maintained since 2011.

Investor reaction indicates the need for 
greater dissemination and understanding of 
suitability

The reaction of investors to the change in the econom-
ic scenario, especially the new interest trajectory and its 
impact on investment fund profitability, is certainly one of 
the main lessons and challenges that 2013 had in store for 
Brazil’s fund industry. This behavior highlighted the need 
for improvements in the way in which the products are 
bought and sold and in investor education. It was not by 
chance that 2013 saw the publication of ANBIMA’s Re-
tail Code, which regulates the distribution of investment 
products in the retail market and establishes the minimum 
requirements to be observed by institutions operating in 
this segment. Also, at the end of 2013, CVM Instruction 
539 was issued, which established the need to ensure that 
securities products and services are suitable for the client 
in question’s profile. The rule envisages that, as of 2015, in-
vestment product brokers will have to assess and classify 
their clients and products into specific categories in order 
to determine compatibility between the objectives, finan-
cial situation and knowledge of the former and the char-
acteristics of the latter, in line with the requirements pres-
ent in ANBIMA’s codes since 2007. It is worth emphasizing 
that this Instruction was the result of a lengthy process of 
public discussion, begun in 2006, and the object of three 
public hearing notices (in 2007, 2009 and 2011). Needless to 
say, ANBIMA, as the association representing the financial 
and capital market and due to its experience of the issue, 
played a major role in this process.

We therefore believe that these instruments, togeth-
er with the ongoing alterations to CVM Instruction 409, 
which regulates the investment funds, represent import-
ant steps forward in the development of our industry, 
ensuring that investments are increasingly aligned with in-
vestors’ needs, thereby avoiding tendencies such as those 
we witnessed last year.
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em 2014, o Plano real completa 20 anos de histó-
ria, um aniversário que merece ser comemorado, pois 
representa duas décadas de uma mesma moeda em 
circulação, o real, algo sonhado e praticamente inima-
ginável na década de 80 e no início dos anos 90, quando 
se vivia sob a égide da hiperinflação. Apesar do sucesso 
do Plano real, a estabilidade econômica do Brasil ainda 
está em desenvolvimento, e ainda requer muito esforço 
não somente do governo, mas também de todo o mer-
cado financeiro e da sociedade para ser atingida.

A indústria de fundos de investimento também vem 
crescendo e se desenvolvendo amplamente nesses últi-
mos 20 anos. durante este período, o número de fundos 
aumentou de 632 em dezembro de 1993 para 14.097 em 
dezembro de 2013, representando um crescimento de 
2.131%, enquanto o patrimônio líquido passou de r$ 171 
bilhões (em moeda constante) em dezembro de 1993 
para r$ 2.478 bilhões em final de 2013, ou 1.348% de 
crescimento em moeda constante, que é equivalente a 
uma taxa anualizada de 14% de crescimento no período.

Consolidada nos últimos 20 anos como uma das 
maiores indústrias de fundos de investimento do mun-
do pelo seu excepcional crescimento, desenvolvimento 
e segurança, a indústria brasileira ainda tem muitos e 
grandes desafios no futuro próximo, como, por exem-
plo: a falta de isonomia tributária entre investimentos; a 
educação do investidor; a internacionalização da indús-
tria e os fundos como canal para poupança das famílias.

A falta de isonomia tributária entre os diferentes 
produtos de investimentos influenciam o desenvolvi-
mento e inovação do mercado, a poupança dos investi-
dores e as políticas governamentais. os investidores to-
mam decisões de investimentos não somente no perfil 
de risco e retorno, mas consideram também os impac-
tos que os tributos terão sobre seus ganhos. 

o Ir (Imposto de renda) é o principal tributo inci-
dente sobre os fundos de investimento no Brasil. se-

Perspectivas para a indústria 
brasileira de fundos

Outlook for the brazilian
funds industry

The 20th anniversary of the Plano Real takes place in 
2014 and deserves to be celebrated. It means that the 
same currency, the Real, has remained in circulation for 
two decades. In the 1980’s and the beginning of the 90’s, 
when hyperinflation was at its peak, this seemed a prac-
tically unimaginable dream. Despite the success of the 
Plano Real, Brazil’s financial stability is still a challenge in 
progress and will only be completed with much effort 
from not only the government, but also from the financial 
market and society as a whole.

The investment funds industry has grown and de-
veloped significantly over the past 20 years. During this 
period, the number of funds has increased from 632 in 
December of 1993 to 14,097 in December 2013, represent-
ing an increase of 2,131%, while net shareholder equity has 
risen from R$ 171 billion (in constant currency) in Decem-
ber 1993 to R$ 2,478 billion at the end of 2013, or 1,348% 
growth in constant currency, which is equivalent to an an-
nualized rate of 14% growth throughout the period.

While the Brazilian investment funds industry has con-
solidated over the last 20 years as one of the largest in the 
world thanks to its exceptional growth, development and 
security, there are still many challenges that need to be 
addressed in the near future, including: the lack of equal-
ity between the taxes levied on different investments; in-
vestor education; the internationalization of the industry; 
and funds as a channel for family saving.

The lack of equality between the taxes levied on dif-
ferent investment products impacts on market develop-
ment and innovation, investor saving and government 
policies. Investors make investment decisions based not 
only on the risk and return profile, but also consider the 
impact that taxes will have on their profits. 

Prof. William eid Junior e Prof. ricardo ratner rochman
Centro de Estudos em Finanças Fundação Getúlio Vargas/São Paulo

gundo a tributação do Ir, ou sua forma de cobrança, 
há três classes distintas de ativos. os isentos, os que são 
tributados no vencimento da aplicação e os que sofrem 
tributação periódica, mesmo sem a realização do ganho 
pelo investidor.

o governo utiliza a isenção de Ir para promover ou 
estimular um determinado mercado, como são os casos 
dos setores de agronegócio, imobiliário e infraestrutura, 
que possuem títulos isentos de Ir, como as lCA (letras de 
Crédito do Agronegócio) e as lCI(letras de Crédito Imo-
biliário), além dos rendimentos dos fundos imobiliários, e 
as debêntures de infraestrutura. É interessante ressaltar 
que, há algum tempo, o acesso a muitos desses produtos 
era restrito aos investidores qualificados e de maior patri-
mônio. Hoje, eles surgem com valores acessíveis, fazendo 
com que a isenção fique ao alcance de todos. 

outros investimentos são tributados quando do seu 
resgate, como é o caso de alguns títulos públicos, como 
a lFt e a ntn-B Principal, e os depósitos a prazo, como 
CdBs e rdBs. esta forma de tributação propicia vanta-
gem sobre os de tributação periódica, onde se inserem 
fundos de investimento em renda fixa e multimercados. 
eles são tributados por uma sistemática conhecida no 
mercado como “come-cotas”. o tributo não afeta di-
retamente o valor da cota do fundo de investimento, 
mas sim a quantidade de cotas detidas pelo investidor. 
Assim, não há um efeito de volatilidade na cota causado 
pela cobrança do tributo. Porém, duas vezes ao ano, no 
final de maio e de novembro, os fundos são tributados, 
enquanto os investimentos em títulos individuais de 
renda fixa são tributados no resgate.

Income Tax (IR – Imposto de Renda) is the main 
tax levied on investment funds in Brazil. Under income 
tax rules, and the way it is levied, there are three differ-
ent categories of assets: Those that are exempt, those 
that are taxed when the investment matures and those 
which are periodically taxed, even if the investor has 
made no profit.

The government uses income tax exemptions to pro-
mote or stimulate a determined market, as in the case of 
the agribusiness, real estate and infrastructure sectors, 
where there are bonds exempt from income tax, such as 
Agribusiness Letters of Credit (LCA – Letras de Crédito 
do Agronegócio) and Real Estate Letters of Credit (LCI - 
Letras de Crédito Imobiliário). There are also income tax 
exemptions for income from real estate funds and infra-
structure debentures. It is interesting to note that, for a 
long time, access to many of these products was restricted 
to accredited investors with greater assets. Today they are 
available at more accessible prices and, with the income 
tax exemption, come within the reach of many. 

Other investments are taxed when redeemed, as in the 
case of some public bonds, such as the floating rate bonds 
(LFT) and the Brazilian Inflation Linked Series (NTN-B Prin-
cipal), and long-term deposits, such as Certificates of De-
posit (CDB’s – Certificado de Depósito Bancário) and Bank 
Deposit Receipts (RDB’s – Recibo de Depósito Bancário). 
This form of taxation provides an advantage over the 
periodic taxation that applies to fixed income and multi-
market investment funds. These are taxed under what the 
market refers to as a “share erosion” system. The tax does 
not directly affect the value of the investment fund shares, 
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A desigualdade entre os ativos no que tange à tribu-
tação tem consequências graves para a economia em 
geral, e mais especificamente para as famílias, já que 
os fundos de investimento são produtos fundamentais 
para a gestão da política monetária. os fundos res-
pondem por 66% do financiamento da dívida pública, 
com base em dados da AnBImA de janeiro de 2014 e 
no relatório de gestão do tesouro nacional Brasileiro. 
os recursos captados pelos fundos de investimento, e 
aplicados em títulos públicos, contribuem para o in-
vestimento governamental em obras de infraestrutura, 
serviços para a população e uma série de iniciativas que 
afetam o bem-estar das famílias. 

Assim sendo, a falta de isonomia prejudica o cresci-
mento não somente da indústria de fundos, mas tam-
bém da nação, e por isso precisa ser endereçada pelos 
reguladores do mercado e seus participantes.

A educação dos investidores sempre foi de grande 
importância para o mercado financeiro, e o desenvol-
vimento da indústria de fundos, bem como o aumento 
da diversidade e complexidade de produtos e serviços, 
urgem a necessidade de formação e educação dos in-
vestidores. Hoje, há no mercado produtos que permi-
tem alavancagem, crédito privado, investimento no ex-
terior, sem contar os que permitem realizar um melhor 
planejamento tributário e formação de poupança de 
longo prazo para o investidor brasileiro. 

o brasileiro investe pouco. Atualmente, o Brasil está 
na 26ª posição em termos de poupança individual do 
mundo, com um valor próximo a us$ 950 ou r$ 2500. 
dada a renda per capita de r$ 24.000 em 2013, a poupan-
ça média por habitante equivale a pouco mais de um mês 
de salário desse mesmo habitante. totalmente insuficien-
te para gerar um ambiente de tranquilidade financeira. 

Para melhorar esta situação são necessários grandes 
investimentos na educação financeira da população bra-
sileira de todas as faixas etárias. É necessário que se perce-
ba a importância da formação da poupança e que os fun-

but the quantity of shares held by the investor. Accord-
ingly, levying the tax does not cause share price volatility. 
However, funds are taxed twice a year, at the end of May 
and November, while investments in individual fixed reve-
nue bonds are taxed when they are redeemed.

Inequality between the assets with regard to tax has se-
rious consequences for the economy in general, and more 
specifically for families, since investment funds are key prod-
ucts for managing monetary policy. The funds account for 
66% of public debt financing, according to data from the 
Brazilian Association for Financial and Capital Market Or-
ganisations (ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais) for January 2014 and 
the Brazilian National Treasury management report. The re-
sources raised by investment funds for investment in public 
bonds contribute to government investment in infrastruc-
ture works, services for the population and a series of initia-
tives that affect the well-being of families. 

Accordingly, the lack of tax equality undermines not 
only the growth of the funds industry, but also of the na-
tion, and so needs to be addressed by market regulators 
and participants.

Educating investors has always been very important for 
the financial market. The development of the funds indus-
try, and the increase in diversity and complexity of products 
and services, makes it even more important to train and 
educate investors. Today there are products in the market 
which allow leverage, private credit and investment abroad, 
not to mention those that enable better tax planning and 
formation of long-term saving for Brazilian investors. 

Brazilians invest little. Currently, Brazil is ranked 26th in 
the world for individual saving, with sums of about US$ 950 
or R$ 2500. Given that per capita income was R$ 24,000 in 
2013, the average saving per person is equivalent to little 
more than a month’s salary for that person. This is totally 
inadequate to produce a scenario of financial tranquillity. 

Significant investment in the financial education of 
all age groups of the Brazilian population is required to 

Categoria de fundos ANBIMA / 
AnBImA Funds Category

Taxa de retorno 
acumulada nos últimos 

10 anos findos em 
31/12/2013 - em US$ / 

Cumulative rate of return 
over the last 10 years ending 

on 12/31/2013 - in us$

Taxa de retorno 
anualizada dos últimos 

10 anos findos em 
31/12/2013 - em US$ / 

Annualized rate of return 
for the last 10 years ending 

on 12/31/2013 - in us$

Ações small Caps / small Caps shares 476,5% 19,1%

Ações dividendos / dividend shares 406,3% 17,6%

Ações sustentabilidade – Governança / sustainability –
Governance shares

382,8% 17,1%

Ações IBrX Ativo / IBrX Asset shares 361,2% 16,5%

renda Fixa Índices / Fixed Income Indices 351,4% 16,3%

Ações livre / Free shares 340,9% 16,0%

multimercados multigestor / multimarket multimanager 308,0% 15,1%

multimercados estratégia especifica / specific strategy 
multimarkets

294,6% 14,7%

renda Fixa / Fixed Income 286,6% 14,5%

multimercados multiestratégia / multistrategy multimarkets 285,3% 14,4%

Table 1. 10 major average rates of return of AnBImA categories in the last 10 years.
Tabela 1. 10 maiores taxas de retorno médias das categorias AnBImA nos últimos 10 anos.

dos são o veículo mais apropriado para a acumulação de 
poupanças pela sociedade. Afinal, apresentam vantagens 
sobre outros investimentos, como: gestão profissional; 
acesso a ativos que de outra forma seriam inacessíveis aos 
investidores individuais; diversificação nas suas carteiras; 
oferta de produtos adequados aos diferentes objetivos 
dos investidores, além de serem muito seguros, já que se 
constituem em empresas separadas da gestão. 

no âmbito da internacionalização, é importante 
mostrar aos investidores nacionais, por meio de edu-
cação financeira, que é possível diversificar, de forma 
simples, seus investimentos em ativos localizados no 
exterior sem a necessidade de abrir contas no exterior, 
como, por exemplo, via fundos que investem em Bdrs 
(Brazilian depositary receipts) (ou índices de ações de 
bolsas de valores dos estados unidos da América. mas 
também é imprescindível a exposição da indústria de 
fundos brasileira aos investidores internacionais, pois 
nos últimos 10 anos os fundos apresentaram rentabili-
dades atraentes em us$ conforme tabela 1, e que tem 
o potencial de ainda serem melhores nos próximos anos 
com a realização de investimentos na economia brasi-
leira, e a estabilidade financeira internacional.

improve this situation. The population needs to under-
stand the importance of building savings and that funds 
are the most appropriate vehicle for society to accumu-
late savings. Above all, they have advantages over other 
investments, including: professional management; access 
to assets that in another form would be inaccessible to 
individual investors; portfolio diversification; and products 
suitable for the differing aims of investors are available. In 
addition, they are very safe as they are made in companies 
that are separately managed. 

With regards to internationalization, it is important to 
show national investors, through financial education, that 
it is easy to diversify their investment into assets located 
abroad without the need to open foreign accounts, for ex-
ample, via funds that invest in BDR’s (Brazilian Depositary 
Receipts) or in indices that track the stock exchanges of 
the United States of America. It is also vital that interna-
tional investors are exposed to the Brazilian funds indus-
try as in the last 10 years the funds have shown attractive 
profitability in US$ as shown in Table 1 and have the po-
tential to perform even better in the coming years with 
the investments being made in the Brazilian economy and 
international financial stability.
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Presidente / Ceo José Alberto tovar Barreto de melo economia / 13 / 30
Renda Variável / stocks Bruno de Godoy Garcia CFA / 13 / 16
Renda Variável / stocks rogério Poppe CFA / 8 / 18
Renda Variável / stocks Frederico saraiva engenharia / 7 / 11
Multimercados / Hedge Funds mariana dreux mBA / 2 / 13
Multimercados / Hedge Funds Bruno marques CFA / 4 / 15
Multimercados / Hedge Funds Camila monteiro economia / 4 / 4
Economista-Chefe / Chief economist solange srour Chachamovitz mestrado em economia / 9 / 13
Gestão de Riscos / risk management Guilherme Abry mestrado em engenharia / 9 / 16
Middle Office Camila souza mestrado em Finanças / 8 / 15
Compliance maria elisa Puertas engenharia / 14 / 23

ARX. Nome name ArX Investimentos ltda. Endereço Address Av. Borges de medeiros, 633, 4o. andar, leblon, rio de Janeiro, rJ, CeP 22430-041 Telefone telephone 21 3265-2000 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.arxinvestimentos.com.br E-mail arxinvestimentos@arxinvestimentos.com.br Fundação Inception 
date 2001 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3265-2000 / arxinvestimentos@arxinvestimentos.com.br / www.arxinvestimentos.com.br Investidores Estrangeiros 
Foreign Investors 21 3265-2000 / internationalproducts@bnymellon.com.br / www.arxinvestimentos.com.br

Missão da Asset A filosofia ArX Investimentos baseia-se na otimização da relação risco x retorno, com foco na preservação de capital. Serviços Prestados no Brasil A ArX 
Investimentos é gestora de alguns dos melhores fundos de investimento do mercado brasileiro, com premiação máxima em diversas categorias. oferece serviço de gestão de 
fundos de investimento e carteiras administradas. Serviços Prestados no Exterior A ArX Investimentos é uma gestora de recursos com expertise local e presença internacional. 
oferece serviço de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas para clientes estabelecidos no exterior.

mission statement ArX Investmentos’ philosophy is based on the optimization of the risk against return relationship with a focus on the preservation of capital. Brazilian 
services ArX Investmentos is a manager of some of the best investment funds in the Brazilian market, with maximum awarding in diverse categories. It offers management 
investment funds services and managed portfolios. non-Brazilian services ArX Investmentos is a manager of resources with local expertise and international presence. It offers 
investment funds management services and managed portfolios for clients established abroad.

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors     
não disponível not Available     

Custodiantes Custodians     
Bradesco
     
Prêmios Awards  
1º lugar ranking top Gestão – categoria Focadas / renda variável - valorInveste (2013, 2012 e 2011); 1º lugar ranking “melhor gestor de fundos de ações ativos” - revista exame 
(2012, 2011 e 2010); Bny mellon ArX especial FIm e ArX Hedge Plus FIm - melhores multimerc. macro - IstoÉ dinheiro 2013; ArX extra FIm e ArX long short FICFIm - melhores 
multimerc. estratégia espec.- IstoÉ dinheiro 2013; ArX FIA - 5 estrelas - melhores de renda variável Ações Ibov. Ativo - valorInveste 2013

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 24028 151 11357 114 14870
Curto Prazo / money market 2753 8 0 0 928
Referenciado DI / Indexed dI 3940 24 126 1 6299
Renda Fixa / Fixed Income 1262 6 931 2 44
Multimercados / Hedge Funds 7060 48 9517 100 5467
Dívida Externa / sovereing debt Funds 390 1 390 1 2
Ações / stocks 5989 27 340 8 1998
Previdência / retirement Funds 38 3 0 0 3
FIDC 547 16 0 0 67
Participações / Participations (private equity) 1994 17 0 0 59
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 54 1 53 2 3
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Presidente / Ceo Carlos massaru takahashi mBA no Brasil / 7 / 7
Diretor Executivo / executive director Carlos José da Costa André mBA no Brasil / 4 / 21
Diretor Executivo / executive director Ilton luiz schwaab mBA no Brasil / 2 / 2

Renda Fixa / Fixed Income André Faria Abreu oliveira mBA no Brasil / 27 / 27
Renda Variável / stocks Jorge marino ricca mestrado em Administração / 16 / 16
Multimercados / Hedge Funds marcelo marques Pacheco mestrado em economia / 16 / 16
Cambiais / Forex marcelo marques Pacheco mestrado em economia / 16 / 16
Marketing / distribuição-distribution marcus André Cortez Pinheiro mestrado Profissional / 13 / 31
Gestão de Riscos / risk management sandra regina de oliveira mestrado em estatísitca / 15 / 14
Compliance ricardo misiec especialização / 14 / 14
Economista-Chefe / Chief economist marcelo Gusmão Arnosti mestrado em economia / 12 / 12
Middle Office mirian yumi yamada n/a / 14 / 17

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 20102 Nº de Fundos / # of Funds 19

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors     
Banco do Brasil; Banco Banpará     

Custodiantes Custodians     
Banco do Brasil; Banco Bm&F de serviços de liquidação e Custódia; Bradesco; Caixa econômica Federal; Itaú unibanco; santander
     
Prêmios Awards  
melhor Gestor Para seu dinheiro da você s.A. – 3º ano consecutivo em 2013 e 1º em renda Fixa; top Asset-maior Gestora de recursos e 1ª colocada em mais nove categorias-
Investidor Institucional; melhor Gestora de Fundos de renda Fixa pelo Guia exame ; ranking dos melhores Fundos para Institucionais “Fundos excelentes” - luz soluções 
Financeiras; dois fundos com 5 estrelas e quatro com 4 estrelas - star ranking da revista valor Investe    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 458451 253 178009 248 1926903
Curto Prazo / money market 69416 2 69405 24 339545
Referenciado DI / Indexed dI 36135 8 30822 24 345146
Renda Fixa / Fixed Income 209499 131 66869 58 874378
Multimercados / Hedge Funds 8516 45 8424 95 40513
Cambiais / Forex 555 3 460 6 5218
Dívida Externa / sovereing debt Funds 25 2 0 0 814
Ações / stocks 58093 45 1992 37 318232
Previdência / retirement Funds 76118 16 14 1 963
Fundos Imobiliários / real estate Funds 93 1 0 0 2092
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 24 3 2

BB. Nome name BB Gestão de recursos dvtm s.A. Endereço Address Praça Xv de novembro 20, 3o. andar, Centro, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3808-7500 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bb.com.br/bbdtvm E-mail bbdtvm@bb.com.br Fundação Inception date 1986 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 0800-729-3886 / bbdtvm@bb.com.br / n/a Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 2149 4300 / bbdtvm@bb.com.br / n/a  
        
Missão da Asset ser uma empresa competitiva, rentável e eficiente na Administração e Gestão de recursos de terceiros, atender às expectativas dos clientes e do acionista e 
contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil Serviços Prestados no Brasil A BB dtvm possui expertise na administração e gestão de ativos que contemplam todas 
as categorias de fundos de investimento, com produtos distribuídos pelos diversos segmentos de investidores. nossa equipe conta com mais de 240 profissionais de alto nível 
de qualificação e comprometimento, capazes de criar soluções inovadoras adequadas ao perfil de cada cliente. Serviços Prestados no Exterior A BB dtvm disponibiliza aos 
investidores estrangeiros, com transparência e know-how, serviços personalizados de Fundos de Investimentos, que envolvem o processamento de ativo e passivo, bem como 
a administração não-discricionária. A BB dtvm possui duas estruturas para as operações offshore, sediadas em Cayman e na Irlanda. Parcerias: no Japão com a shinko Asset 
management e a eiger management, e no Chile com a Principal Financial Group Chile. Fundo de Investimento para a APG, na Bolívia.    
 
mission statement our aim is a competitive, profitable and an efficient company for the administration and management of resources of third parties, to meet the expectations 
of the clients and of the shareholder and to contribute to the sustainable development of Brazil. Brazilian services BB dtvm has expertise in the administration and management 
of assets that contemplate all of the categories of investment funds, with products distributed by the diverse segments of investors. our team has more than 240 professional 
of high-level qualifications and commitment, capable of creating suitable innovative solutions for the profile of each client. non-Brazilian services BB dtvm is available to 
foreign investors, with transparency and expertise, personalized services of Investment Funds, which involve the processing of assets and liabilities, as well as non-discretionary 
administration. BB dtvm has two structures for the offshore operations, located in the Cayman Islands and in Ireland. Partnerships: in Japan with shinko Asset management 
and eiger management, and in Chile with Principal Financial Group Chile. Investment Fund for APG, in Bolivia.  
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Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 • SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 • Defi ciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC.

Credibilidade e solidez se 
expressam em números
como esse. BB DTVM, 
há 27 anos, ocupando 
posição destacada na 
indústria de Fundos 
de Investimento.

A BB DTVM atingiu uma marca 
que faz história. E faz também 
o futuro dos nossos investidores.
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Presidente / Ceo luiz sorge engenharia / 13 / 28
Diretor / director Frederico tralli Administração / 6 / 20

Renda Fixa / Fixed Income mário lopes Ciências econômicas / 1 / 16
Renda Variável / stocks Frederico tralli Administração / 6 / 20
Multimercados / Hedge Funds Gilberto kfouri engenharia / 10 / 30
Cambiais / Forex daniel kasinski direito / 1 / 10
Gestão de Riscos / risk management Fabio sato Ciências econômicas / 7 / 18
Middle Office márcio Amaral Ciências Contábeis / 10 / 23
Compliance Caroline vitorelli Administração / 1 / 14
Economista-Chefe / Chief economist eduardo yuki Ciências econômicas / 7 / 15
Fundos de Fundos / Fund of Funds Frederico muniz Administração / 6 / 10

BNP PARIBAS. Nome name BnP Paribas Asset management Brasil ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 510, 14o. andar, são Paulo, sP, CeP 04543-906 
Telefone telephone 11 3049-2840 / 11 3049-2820 Sede da Matriz Holding Country França Página na internet Web site www.bnpparibas.com E-mail mesadeatendimento@
br.bnpparibas.com Fundação Inception date 1998 Investidores Investors 11 3049-2820 / mesadeatendimento@br.bnpparibas.com / www.bnpparibas.com.br  
     
Missão da Asset A missão é oferecer soluções adequadas às necessidades de investimento dos investidores brasileiros e internacionais. BnP Paribas Invest. Partners está em mais de 
40 países e gere mais de eur$ 500 bilhões de recursos de terceiros no mundo. Serviços Prestados no Brasil A BnP Paribas Asset management Brasil administra recursos de fundos 
mútuos, exclusivos e carteiras administradas de todas as classes de ativos, tendo uma equipe altamente qualificada com processos robustos de investimento e acompanhamento. 
nossos produtos são distribuídos à cliente institucionais, empresas e pessoas físicas do segmento Private Banking. Adicionalmente, nossos fundos são oferecidos também via 
canais de distribuição de outras Instituições Financeiras e multi Family offices. Serviços Prestados no Exterior A BnP Paribas Asset management Brasil presta os serviços de 
gestão de recursos para clientes estabelecidos no exterior através de fundos de investimento mútuos e exclusivos, principalmente nos segmentos de renda variável no Brasil e na 
América latina, assim como ativos de renda fixa no Brasil. Adicionalmente, atua, também, como Advisor de Investimento para os clientes e parceiros estrangeiros. 

mission statement our mission is to offer suitable solutions to the investment needs of the Brazilian and international investors. BnP Paribas Invest. Partners is more than 40 
countries and generates more than eur$ 500 billion of third-party resources across the world. Brazilian services BnP Paribas Asset management Brasil manages resources of 
mutual and exclusive funds and portfolios managed by all types of assets; it has a highly qualified team with robust procedures of investment and accompaniment. our products 
are distributed to institutional clients, companies and persons in the private banking segment. Additionally, our funds are also offered via distribution channels of other financial 
institutions and multifamily offices. non-Brazilian services BnP Paribas Asset management Brasil renders fund management services to clients established abroad through 
mutual and exclusive investment funds, mainly in the variable income segments in Brazil and in latin America, as well as fixed income assets in Brazil. Additionally, it acts, also, as 
an Investment Advisor for clients and foreign partners.

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 2678 Nº de Fundos / # of Funds 12

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors     
Citibank; XP Investimentos; Banco do Brasil; Itaú unibanco; llA Investimentos; Capital; CGd securities; octo Corretora; Thema; Banco Alfa

Custodiantes Custodians     
Bradesco; Citibank; uBs Pactual; Itaú unibanco; BnP Paribas
     
Prêmios Awards  
setembro/13 - revista exame – 5 estrelas - Action FIC FIA; match dI FI referenciado; Agosto/13 - Inv Institucional - 18 prêmios -1º cresc. varejo / 2º maior Inst sociais; março/13 
- Inv Institucional - 25 prêmios -1º cresc. exterior / 2º maior 2689; dez/12 - valor Invest - 5 estrelas -5 fundos/4 estr-4 fund./ 3 estr- 6 fund/ 2 estr-5 fund; Ago/11 - Inv Institucional 
- 10 prêmios -1º gestor res.2689 / 2º maior rec Ações exterior

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 19291 138 3767 55 11582
Referenciado DI / Indexed dI 2417 6 1264 5 1842
Renda Fixa / Fixed Income 7010 36 941 10 4337
Multimercados / Hedge Funds 7898 59 1027 29 4266
Ações / stocks 1577 29 316 3 1115
Previdência / retirement Funds 328 7 218 8 21
Participações / Participations (private equity) 62 1 0 0 1
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Diretor / director Joaquim levy doutorado em economia / 3 / 28
Diretor / director Herculano Anibal Alves CFA / 12 / 30
Diretor / director reinaldo le Grazie Administração / 3 / 28

Renda Variável / stocks luis Guedes mestrado em economia / 5 / 16
Renda Variável / stocks milton Cabral especialização / 11 / 24
Multimercados / Hedge Funds estevão scripillit mestrado em economia / 10 / 12
Cambiais / Forex reinaldo le Grazie Administração / 3 / 28
Gestão de Riscos / risk management orlando Puga economia / 11 / 12
Middle Office maria Cristine Peres Barros Administração / 12 / 28
Compliance Fernando ueta mBA / 6 / 10
Economista-Chefe / Chief economist Fernando Honorato Barbosa mestrado em economia / 10 / 15
Superintendente / superintendent Fabio masetti Administração / 12 / 31
Superintendente / superintendent Flávio Cionini mestrado em economia / 12 / 31
Produtos / Products ricardo mizukawa mBA / 20 / 20

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors     
Ágora dtvm; Cm Capital markets; Bny mellon; Coinvalores; deustche Bank; Fator Corretora de valores; Geração Futuro; Itaú unibanco; Investport; llA dtvm

Custodiantes Custodians     
Bradesco (renda variável); Bradesco (renda fixa); Bradesco (multimercados); Bradesco (cambiais)
     
Prêmios Awards  
1º lugar entre bancos privados do ranking melhores Fundos para Institucionais - out 2013; melhor Gestora de Fundos varejo pela revista exame - set 2013; top Gestão em 
renda variável entre as maiores Assets - Jun 2013; melhor Gestora do País, segundo o relat.de Invest. – os melhores Fundos do Brasil econ. nov 2012; top Gestão em renda 
variável entre as maiores Assets - Abr 2013    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 305276 427 186288 384 2908554
Curto Prazo / money market 562 4 567 10 254239
Referenciado DI / Indexed dI 67705 29 27961 35 404688
Renda Fixa / Fixed Income 99232 136 23929 52 139649
Multimercados / Hedge Funds 28906 101 36478 110 26808
Cambiais / Forex 323 6 207 5 1101
Dívida Externa / sovereing debt Funds 12 1 0 0 17
Ações / stocks 6350 71 2668 47 1578883
Previdência / retirement Funds 93713 23 93104 111 500968
FIDC 8170 52 1179 3 874
Fundos Imobiliários / real estate Funds 85 1 0 0 1310
Participações / Participations (private equity) 91 1 0 0 4
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 127 2 195 11 13

BRADESCO. Nome name Bradesco Asset management s.A. dtvm Endereço Address Av. Paulista, 1450, 6o. andar, Cerqueira César, são Paulo, sP, CeP 01310-917 Telefone 
telephone 11 2178-6600 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bradescoasset.com.br E-mail bram@bram.bradesco.com.br Fundação 
Inception date 2001 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 2178-6700 / comercialinstitucional@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br Investidores 
Estrangeiros Foreign Investors 11 2178-6713 / braminternational@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com     
     
Missão da Asset Atender às necessidades e objetivos de investimento dos nossos clientes, por meio da atuação de equipes de profissionais focados no atendimento das 
demandas específicas de cada perfil de investidor. Serviços Prestados no Brasil A BrAm conta com uma equipe de profissionais de investimentos especializados na gestão de 
fundos e carteiras de todas as classes de ativos e para todos os segmentos de clientes. Serviços Prestados no Exterior no âmbito internacional a BrAm possui fundos próprios 
domiciliados no exterior assim como atua em parcerias com gestores externos que contam com a expertise da BrAm para fazer a gestão de seus ativos alocados no Brasil.  

mission statement meeting the investment needs and objectives of our clients, through the activity of teams of professionals focused on meeting the specific demands of each 
investor profile. Brazilian services BrAm has a team of professionals of specialized investments in the management of funds and portfolios of all types of assets and for all clients’ 
segments. non-Brazilian services In the international environment, BrAm has its own funds positioned abroad as well as acting in partnerships with foreign managers that have 
BrAm’s expertise in order to manage its assets allocated in Brazil. 
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Sócio / Partner Persio Arida doutorado em economia / 5 / 1
Sócio / Partner James oliveira Administração / 21 / 21
Sócio / Partner Bruno Coutinho Administração / 11 / 10
Sócio / Partner José zitelmann Administração / 15 / 15
Sócio / Partner mariana Cardoso economia / 18 / 18
Sócio Associado / Associate Partner João scandiuzzi doutorado / 18 / 18

Renda Fixa / Fixed Income Bernardo salgado economia / 11 / 11
Renda Fixa / Fixed Income Julio Filho economia / 5 / 6
Renda Fixa / Fixed Income rodolfo Barreto mestrado em matemática Aplicada / 4 / 12
Renda Fixa / Fixed Income Pedro siqueira mestrado em Finanças e economia / 6 / 6
Renda Fixa / Fixed Income Gustavo debiasi engenharia / 5 / 6
Renda Variável / stocks Gustavo Hungria Administração / 16 / 16
Renda Variável / stocks raphael maia Administração / 3 / 16
Renda Variável / stocks raphael Fonseca economia / 6 / 6
Renda Variável / stocks Pedro maia direito / 6 / 9
Renda Variável / stocks laércio Henrique Administração / 11 / 11
Renda Variável / stocks Antonio rocha economia / 4 / 5
Renda Variável / stocks victor russo Administração / 10 / 10
Renda Variável / stocks Jonas Fagundes engenharia / 2 / 11
Renda Variável / stocks Bernardo Faria engenharia / 6 / 6
Crédito / Credit Albano Franco Finanças / 9 / 9

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 112836 568 25030 404 115350
Referenciado DI / Indexed dI 5897 5 117 2 4462
Renda Fixa / Fixed Income 15784 54 1617 5 1540
Multimercados / Hedge Funds 54162 330 16875 349 35608
Cambiais / Forex 54 1 0 0 116
Ações / stocks 5952 61 2580 23 3387
Previdência / retirement Funds 122 7 155 15 38
FIDC 2777 25 25 2 82
Fundos Imobiliários / real estate Funds 16484 48 0 0 69782
Participações / Participations (private equity) 11472 33 3630 6 330
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 134 4 32 2 5
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Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 22207 Nº de Fundos / # of Funds 24
      
Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors      
os fundos geridos pela BtG Pactual Asset management são distribuídos por todos grandes distribuidores em operação no Brasil aprovados pelo rigoroso processo de due 
diligence conduzidos pelos departamentos de legal e compliance do BtG Pactual.     
     
Custodiantes Custodians     
o BtG Pactual está preparado para trabalhar com todas as instituições que oferecem o serviço de custódia no Brasil e no exterior e já possui contrato firmado com os principais 
players desse segmento.     
     
Prêmios Awards 
BtG Pactual Asset management - melhor Gestor de Fundos de Ações - exame - 2013; BtG Pactual Asset - melhor gestor de fundos renda Fixa e Alocação mista e Flexível - s&P 
- 2012; s&P 2013 - 5 estrelas - Hedge Plus FIm, yield dI, dividendos FIA; s&P 2013 - 4 estrelas - equity Hedge FIm, High yield FIm, Hedge FIm, FI rF ImA-B, local FIm; FIX FI rF, 
Inst. dinâmico FIm, Absoluto FIQ FI, Corporate dI, multi CdB FI ref, Global FIm CP Ie

BTG PACTUAL. Nome name BtG Pactual Asset management s.A. dtvm Endereço Address Praia de Botafogo, 501, 6o. andar, Botafogo, rio de Janeiro, rJ, CeP 22250-040 
Telefone telephone 21 3262-9600 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.btgpactual.com E-mail sh-atendimento@btgpactual.com 
Fundação Inception date 1985 Investidores Investors 21 3262-9600 / ol-asset-distribuicao@btgpactual.com / www.btgpactual.com
     
Missão da Asset Com uma forte equipe de gestão, nossa missão é oferecer uma gama completa de produtos tradicionais e alternativos com retornos diferenciados e consistentes 
no longo prazo, para atender a todos os tipos de investidores e distribuidores em geral. Serviços Prestados no Brasil o BtG Pactual oferece serviços de gestão de fundos de 
investimento e carteiras administradas com foco de investimento no Brasil, América latina e mercados Globais para os investidores locais. A combinação entre o profundo 
conhecimento local e a presença global nos permite oferecer uma ampla gama de produtos tradicionais e alternativos, com ganhos diferenciados seguindo rígidos controles 
de risco e preservação de capital. Serviços Prestados no Exterior o BtG Pactual oferece serviços de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas com foco de 
investimento no Brasil, América latina e mercados Globais para os investidores internacionais. A combinação entre o profundo conhecimento local e a presença global nos 
permite oferecer uma ampla gama de produtos tradicionais e alternativos, com ganhos diferenciados seguindo rígidos controles de risco e preservação de capital. 

mission statement With a strong management team, our mission is to offer a wide range of traditional and alternative products with great and consistent returns in the long term, in order 
to cope with all types of investors and distributors in general. Brazilian services BtG Pactual offers management services of investment funds and managed portfolios with an investment 
focus in Brazil, latin America and Global markets for the local investors. The combination between the profound local knowledge and the global presence allows us to offer a wide 
range of traditional and alternative products, with great gains by following strict risk controls and capital preservation. non-Brazilian services BtG Pactual offers management services 
of investment funds and managed portfolios with an investment focus in Brazil, latin America and Global markets for the local investors. The combination between the profound local 
knowledge and the global presence allows us to offer a wide range of traditional and alternative products, with great gains by following strict risk controls and the preservation of capital. 
    

CAIXA. Nome name Caixa econômica Federal - vice Presidência de Gestão de Ativos de terceiros Endereço Address Av. Paulista, 2300, 11o. andar, são Paulo, sP, CeP 01310-300 
Telefone telephone 11 3555-6350 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.caixa.gov.br E-mail viter@caixa.gov.br Fundação Inception date 
1998 Investidores Investors 11 3555-6350 / viter@caixa.gov.br / www.caixa.gov.br       

Missão da Asset Atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do 
estado brasileiro. Serviços Prestados no Brasil Administração e Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas. Serviços Prestados no Exterior n/a

mission statement Acting to promote citizenship and the sustainable development of the country, as a financial institution, agent of public policies and strategic partner of the 
Brazilian state. Brazilian services Administration and management of Investment Funds and managed Portfolios. non-Brazilian services n/a

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors      
Banco da Amazônia; XP Investimentos CCtvm       
       
Custodiantes Custodians       
Bradesco; Caixa econômica Federal; santander; Banco do Brasil; Itaú unibanco; Citibank; deustche Bank      
 
Prêmios Awards 
2009 ranking exame (melhor Gestor varejo/rF Ativa); Investidor Institucional; valor Investe; 2010 ranking exame (melhor Gestor varejo/rF Ativa); valor Investe; 2011 ranking 
exame (2º melhor Gestor varejo); Investidor Institucional; valor Investe; 2012 ranking exame (2º melhor Gestor varejo); Investidor Institucional; valor Investe; 2013 ranking 
exame (2º varejo); Investidor Institucional (1º lugar rPPs/FIP; topo ranking Gestor) 

Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Vice-Presidente / vice-President marcos roberto vasconcelos doutorado em teoria econômica / 10 / 25
Diretor Executivo / executive director Flavio eduardo Arakaki mBA / 14 / 14
Superintendente / superintendent marcelo de Jesus define Perossi doutorado em Administração / 15 / 15
Superintendente / superintendent Alenir de oliveira romanello mestrado em Administração / 24 / 25
Superintendente / superintendent Cassio viana de Jesus mBA / 6 / 6
Gerente / manager Alessandro toledo Cruzolini mBA / 24 / 18

Renda Fixa / Fixed Income euclides José Garcia de Araújo mBA / 24 / 15
Renda Variável / stocks Paulo Francisco de souza mBA / 29 / 16
Multimercados / Hedge Funds Paulo Francisco de souza mBA / 29 / 16
Cambiais / Forex euclides José Garcia de Araújo mBA / 24 / 15
Gestão de Riscos / risk management renata Casemiro do Prado santos mBA / 14 / 14
Compliance yussuke Aramaki mBA / 24 / 11
Economista-Chefe / Chief economist rodrigo soares de Abreu mestrado em economia / 10 / 10
Marketing / distribuição-distribution sergio Henrique oliveira Bini master in Business economics / 11 / 11

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 172593 235 80940 100 1225827
Curto Prazo / money market 7806 2 7762 6 117601
Referenciado DI / Indexed dI 19870 10 15010 8 587875
Renda Fixa / Fixed Income 80734 119 35327 42 270913
Multimercados / Hedge Funds 10860 36 1367 7 3733
Cambiais / Forex 31 1 77 2 455
Ações / stocks 17545 28 80 2 240898
Previdência / retirement Funds 21347 4 21317 33 76
FIDC 510 15 0 0 23
Fundos Imobiliários / real estate Funds 5156 7 0 0 4176
Participações / Participations (private equity) 8736 13 0 0 77
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Diretor / director luis stuhlberger mestrado / 34 / 34
Diretor / director Carolina Falzoni Administração / 11 / 12
Diretor / director odilon Fernandes de Pinho neto direito / 28 / 28
Diretor / director teodoro zemella Bruno de lima direito / 15 / 20

Multimercados / Hedge Funds luis stuhlberger engenharia / 34 / 34
Renda Variável / stocks Artur Wichmann Pós Graduação / 5 / 19
Renda Variável / stocks demian Pons Administração / 3 / 9
Renda Variável / stocks Iram siqueira Administração / 8 / 13
Renda Variável / stocks João Braga Pós Graduação / 8 / 12
Renda Variável / stocks Pedro sales CFA / 8 / 14
Renda Variável / stocks mauricio Felicio mBA no exterior / 5 / 15
Renda Fixa / Fixed Income ricardo valente Administração / 6 / 8
Renda Fixa / Fixed Income Gustavo Baltar Pós Graduação / 1 / 7
Cambiais / Forex Gustavo schwartzmann mBA / 9 / 12
Economista-Chefe / Chief economist daniel leichsenring mestrado / 9 / 11

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 55196 351 50986 501 37330
Curto Prazo / money market 39 1 0 0 116
Referenciado DI / Indexed dI 6522 3 5603 10 5699
Renda Fixa / Fixed Income 1469 7 933 6 2687
Multimercados / Hedge Funds 44896 283 41521 455 21670
Cambiais / Forex 52 1 0 0 138
Dívida Externa / sovereing debt Funds 1 2 0 0 2
Ações / stocks 2024 46 2651 25 6998
Previdência / retirement Funds 192 8 278 5 20
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CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO. Nome name Credit suisse Hedging Griffo Asset management s.A. Endereço Address rua leopoldo Couto de magalhães Junior, 700, 11o. 
andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3701-8521 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.cshg.com.br E-mail n/a Fundação Inception 
date 2013 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3701-8521 / list.institucional@cshg.com.br / www.cshg.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3701-
8669 / n/a / www.cshg.com.br       
       
Missão da Asset A equipe de gestão é dirigida por luis stuhlberger e Carolina Falzoni com reconhecida experiência em todos os mercados, buscando trabalho de inteligência de 
informação e procuramos antecipar os movimentos do mercado, gerando riqueza. Serviços Prestados no Brasil Fornecemos aos nossos clientes uma vasta gama de produtos 
locais e globais.As soluções de investimento prestadas pela Asset management da Credit suisse Hedging-Griffo oferecem aos nossos clientes escala necessária para alcançar os 
seus objetivos estratégicos. Serviços Prestados no Exterior Fornecemos aos nossos clientes uma vasta gama de produtos locais e globais.As soluções de investimento prestadas 
pela Asset management da Credit suisse Hedging-Griffo oferecem aos nossos clientes escala necessária para alcançar os seus objetivos estratégicos.

mission statement The management team is directed by luis stuhlberger and Carolina Falzoni with notable experience in all of the markets, aiming for information intelligence 
work and aiming to anticipate the market’s oscillations, generating wealth. Brazilian services We provide our clients with a wide range of local and global products. The 
investment solutions provided by the Asset management of Credit suisse Hedging-Griffo offers the necessary scale to our clients to reach their strategic objectives. non-
Brazilian services We provide our clients with a wide range of local and global products. The investment solutions provided by the Asset management of Credit suisse Hedging-
Griffo offers the necessary scale to our clients to reach their strategic objectives.

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors      
Itaú unibanco; Citibank; reliance dtvm; HsBC; Banco JP morgan; santander Brasil Asset management dtvm; mellon serviços Financeiros dtvm; Banco Fator; Itaú Corretora, 
Bradesco       
       
Custodiantes Custodians       
Itaú unibanco; Bradesco; Citibank dtvm       
       
Prêmios Awards 
2012 top Gestão de Fundos (revista valor Investe/s&P): melhor gestão de renda variável; 2011 top Gestão de Fundos (revista valor Investe/s&P): melhor gestão de renda 
variável; 2010 top Gestão de Fundos (revista valor Investe/s&P): top Gestão em renda variável; 2010 top Gestão de Fundos (revista valor Investe/s&P): CsHG dividendos 5 
estrelas; 2010 Hedge Funds World Awards latAm: melhor gestão de fundos multimercado 

Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Diretor Executivo / executive director Pedro Augusto Botelho Bastos mBA no exterior / 7 / 28
Diretor / director oziris oliveira engenharia / 4 / 27
Diretor / director renato ramos engenharia / 15 / 33
Diretor / director Flávio Arruda mestrado em Administração / 6 / 19
Diretor / director Carlos roberto Pessoa de lima mBA no Brasil / 13 / 30
Diretor / director Alcindo Canto mestrado em Administração / 6 / 17
Diretor / director Adílson donisete Ferrarezi mBA no Brasil / 6 / 10

Renda Fixa / Fixed Income renato lázaro ramos engenharia / 15 / 33
Renda Variável / stocks natalia kerkis mBA no Brasil / 9 / 12
Multimercados / Hedge Funds rodrigo da rosa Borges mBA no Brasil / 3 / 17
Trading nelson sussumu nishioka engenharia / 6 / 22
Middle Office Iara l silva tecnologia em Processamento de dados / 13 / 13
Compliance Antônio viveiros Pós Graduação / 13 / 37
Economista-Chefe / Chief economist eduardo Jarra mestrado em economia / 12 / 12
Marketing / distribuição-distribution Christiane Botan Pós Graduação / 6 / 15

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 78345 215 31544 160 300122
Curto Prazo / money market 627 2 461 2 12470
Referenciado DI / Indexed dI 26326 12 9215 12 129071
Renda Fixa / Fixed Income 27934 81 6007 11 54029
Multimercados / Hedge Funds 9614 66 8717 91 18107
Cambiais / Forex 69 1 0 0 491
Ações / stocks 2104 22 1450 18 85864
Previdência / retirement Funds 11671 29 5694 26 90
FIDC 0 2 0 0 0
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HSBC. Nome name HsBC Bank Brasil s.A. Banco múltiplo Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 3064, 7o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3847-5177 Sede da 
Matriz Holding Country Inglaterra Página na internet Web site www.hsbc.com.br E-mail asset.informa@hsbc.com.br Fundação Inception date 2013 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 11 3847-5177 / asset.informa@hsbc.com.br / www.hsbc.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3847-5517 / victor.c.arakaki@hsbc.com.br / 
www.global.assetmanagement.hsbc.com     
     
Missão da Asset Acreditamos no relacionamento duradouro e de sucesso, buscando fazer a coisa certa por nossos clientes. Cremos, ainda, que a presença em mercados locais e 
a força e escala de um banco global ajudam a prover as melhores oportunidades aos clientes. Serviços Prestados no Brasil especialista na gestão de recursos de terceiros através 
do constante desenvolvimento de novos produtos, a HsBC Global Asset management atua de forma expressiva em todas as modalidades deste mercado. nossas operações são 
completamente segregadas das atividades do banco, garantindo a independência de gestão e a total separação entre os recursos dos clientes e os do banco. Serviços Prestados 
no Exterior A HsBC Global Asset management Brasil presta serviços de gestão de fundos e carteiras a clientes estabelecidos no exterior, que acessam o mercado de capitais 
brasileiro através da resolução 2.689/00 do Banco Central.     
     
mission statement We believe in long-lasting and successful relationships, looking to make things certain for our clients. We believe, furthermore, that the presence in local 
markets and the strength and scale of a global bank helps to provide the best opportunities to the clients. Brazilian services specialist in the management of third-party 
resources through the constant development of new products, HsBC Global Asset management operates in an expressive way in all forms of this market. our transactions are 
completely segregated from the activities of the bank, guaranteeing the independence of management and the total separation among the resources of the clients and those 
of the bank. non-Brazilian services HsBC Global Asset management Brazil provides funds management services and portfolios to clients established abroad, which access the 
Brazilian capital markets through resolution 2.689/00 of the Central Bank.

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 8798 Nº de Fundos /# of Funds 15     
 
Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors    
Banco Alfa de Investimentos; BtG Pactual Asset mAnagement dtvm; Bny mellon dtvm; uBs Brasil Administradora de valores mobiliários; BB dtvm; santander Brasil Asset 
management dtvm; solidus CCvm; Banco modal; Platinum Capital Gestão de recursos; rBC Brasil dtvm     
     
Custodiantes Custodians     
HsBC; Citibank; Itaú unibanco; santander; Bradesco; rBC dexia; trust and Custody service Bank sevices Bank ltd; Japan trustee services Bank ltd; larrain vial ;   
     
Prêmios Awards 
melhor Gestora de Fundos de Atacado pela revista exame de setembro/13.; Gestor de recursos Para mercados emergentes de 2013 pela uk Pensions Awards.; 10 fundos 
classificados com 5 estrelas pela revista exame de set/13.; 9 fundos classificados como “excelentes” pela revista Investidor Institucional de outubro/13.; 14 fundos classificados 
com 4 ou 5 estrelas pela revista valorInveste de jun/13.
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Diretor Executivo / executive director Gustavo Adolfo Funcia murgel Administração / 1 / 28
Diretor / director marcello siniscalchi Pós Graduação / 11 / 16
Superintendente / superintendent marcelo Fatio mestrado em economia / 15 / 19
Superintendente / superintendent diego Fainberg mBA no exterior / 11 / 16
Presidente / Ceo roberto egydio setubal master of science engineering / 24 / 24
Vice-Presidente / vice-President Alfredo egydio setubal Pós Graduação / 26 / 26

 Diretor / director marcello siniscalchi Pós Graduação / 11 / 16

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 358755 649 223407 1024 2475171
Curto Prazo / money market 6685 7 6310 35 65267
Referenciado DI / Indexed dI 68128 32 51038 80 326240
Renda Fixa / Fixed Income 119658 145 48660 96 337425
Multimercados / Hedge Funds 38644 253 32706 432 160273
Cambiais / Forex 566 4 398 8 3366
Ações / stocks 12786 130 3792 67 1553488
Previdência / retirement Funds 82078 45 78789 262 29003
FIDC 28182 5 0 0 36
Participações / Participations (private equity) 61 2 0 0 5
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 1967 26 1714 44 68

ITAÚ UNIBANCO. Nome name Itaú unibanco s.A. Endereço Address Praça Alfredo egydio de souza Aranha, 100, torre olavo setubal, Parque Jabaquara, são Paulo, sP 
Telefone telephone 11 5019-9980 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.itau.com.br E-mail relacionamento.reguladores@itau-unibanco.
com.br Fundação Inception date 1924      
     
Missão da Asset Consolidar a liderança local e ser reconhecida globalmente como a melhor asset na gestão de ativos Brasil e América latina. Serviços Prestados no Brasil A 
Itaú Asset management é o braço do Itaú especializado em gestão de recursos de clientes. somos a maior gestora privada de fundos do Brasil. entregamos a nossos clientes 
performance diferenciada em cada uma de nossas especialidades de gestão, resultado da combinação da solidez e tradição de uma grande instituição financeira com o 
dinamismo e o foco de uma gestora especialista. Serviços Prestados no Exterior A Itaú Asset management tem uma atuação global através de uma rede mundial de escritórios. 
mantém profissionais de investimento no Brasil, Argentina, Chile e estados unidos. 

mission statement Consolidating local leadership to be recognized globally as the best asset in the management of assets in Brazil in latin America. Brazilian services Itaú Asset 
management is the branch of Itaú specialized in management of client resources. We are the greatest private manager of funds in Brazil. We deliver a differentiated performance 
in each of our management specialties to our clients, as a result of the combination of the strength and the tradition of a great financial institution with the dynamism and the 
focus of a specialist manager. non-Brazilian services Itaú Asset management has a global operation through a worldwide network of offices. It has investment professionals in 
Brazil, Argentina, Chile and the united states.

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 0 Nº de Fundos /# of Funds 3        
     
Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors     
não disponível not Available     
     
Custodiantes Custodians     
Itaú unibanco; Bradesco; Banco do Brasil; santander; Citibank dtvm; HsBC     
     
Prêmios Awards 
renda variável: exame, s&P, Investidor Institucional, valor econômico; renda Fixa: exame, s&P, valor econômico; multimercados: exame, Gazeta mercantil; Cambiais: exame; 
outros: exame, s&P, Investidor Institucional, valor econômico, Global etF Awards 

 Gestores / managers

Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Diretor / director márcio Appel mBA / 5 / 18
Diretor / director luiz Fabiano Gomes Godoi mBA / 5 / 16
Superintendente Jorge eduardo lopes martins de sá Pós Graduação / 5 / 18
Superintendente Han Byul kim mestrado em modelagem matemática na FeA-usP / 1 / 15
Superintendente martim Fass Administração / 3 / 13

Renda Variável / stocks Guilherme rebouças Pós Graduação / 1 / 20
Renda Variável / stocks André rosenblit Administração / 1 / 21
Research diego Antonio d A Paternostro engenharia / 1 / 4
Research elmer luiz Ferraz Junior Pós Graduação / 6 / 9
Research yuri Pompeu manzoni rettore economia / 1 / 1
Research rogério zarpao mBA / 1 / 8
Renda Fixa/Multimercado / Fixed Income/Hedge Funds nicholas denis mccarthy Administração / 9 / 21
Renda Fixa/Multimercado / Fixed Income/Hedge Funds mauricio salibian mBA / 8 / 25
Renda Fixa/Multimercado / Fixed Income/Hedge Funds Filipo victorino venditti Administração / 2 / 2
Renda Fixa/Multimercado / Fixed Income/Hedge Funds Caiuby Campopiano das neves Administração / 1 / 5
Renda Fixa/Multimercado / Fixed Income/Hedge Funds erison rodrigues de souza engenharia / 1 / 4
Economista / economist Juliano sucupira Cecílio mestrado em economia / 1 / 15
Economista / economist danilo Jose rodrigues Passos mestrado em economia / 2 / 6

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 38376 144 26308 168 59536
Curto Prazo / money market 271 3 165 3 6908
Referenciado DI / Indexed dI 4836 4 4930 10 3560
Renda Fixa / Fixed Income 7611 15 10534 20 13089
Multimercados / Hedge Funds 20012 67 6689 91 20452
Cambiais / Forex 28 1 2 1 73
Ações / stocks 769 34 563 23 11796
Previdência / retirement Funds 3436 6 3426 20 50
FIDC 91 2 0 0 8
Fundos Imobiliários / real estate Funds 761 3 0 0 3584
Participações / Participations (private equity) 417 6 0 0 13
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 144 3 0 0 3
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J. SAFRA. Nome name J. safra Asset management ltda. Endereço Address Av. Paulista, 2150, 12o. andar, são Paulo, sP, CeP 01310-300 Telefone telephone 11 3175-9000 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.safraasset.com.br E-mail safra.asset@safra.com.br Fundação Inception date 2004 Investidores Investors 
11 3175-9000 / safra.asset@safra.com.br / www.safraasset.com.br       
       
Missão da Asset A J. safra Asset management tem o objetivo de gerir exclusivamente recursos de terceiros, através de fundos de investimento e carteiras administradas. É 
responsável também pela gestão dos produtos de Previdência Privada – PGBl e vGBl. Serviços Prestados no Brasil A J. safra Asset management é responsável pela gestão 
de fundos de investimento de diferentes perfis (fundos referenciados dI, renda fixa, multimercados e ações) oferecidos aos mais variados perfis de clientes, desde os mais 
conservadores aos arrojados. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos de investimento e carteiras Administradas. 

mission statement J. safra Asset management has the objective of exclusively generating third-party resources, through investment funds and managed portfolios. It is also 
responsible for the management of the products of Private Pension Plans – PGBl and vGBl. Brazilian services J safra Asset management is responsible for the management of 
investment funds for different profiles (dI referenced funds, fixed income, multi-markets and shares) offered to the most varied client profiles, from the most conservative to 
the most aggressive ones. non-Brazilian services Investment funds and management and portfolios administration.

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 23 Nº de Fundos /# of Funds 2       
       
Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors      
Itaú unibanco; santander; reliance; BtG Pactual; Banco Alfa; Banco do Brasil; BnP Paribas; GPs; Fator; votorantim      
 
Custodiantes Custodians       
Banco safra; Bradesco; Itaú unibanco; Banco do Brasil       
       
Prêmios Awards 
não disponível not Available      
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Diretor Executivo / executive director luciane ribeiro economia / 7 / 30
Superintendente / superintendent eduardo Castro mBA no Brasil / 14 / 19
Superintendente / superintendent João Carlos Guimaraes seara de morais engenharia / 1 / 29
Superintendente / superintendent Aquiles mosca mBA no exterior / 16 / 16
Superintendente / superintendent Gustavo C. smocovich master in Finance / 2 / 29
Superintendente / superintendent Pedro Paulo nogueira Pereira mBA no exterior / 15 / 20
Superintendente / superintendent Paulo lowndes dale m.sc. International Accounting and Finance / 2 / 18
Gerente / manager Arthur Antezana Pós Graduação / 9 / 17
Gerente / manager Paula Beutler mBA no Brasil / 6 / 13

Economista-Chefe / Chief economist Hugo Penteado mestrado em economia / 16 / 23
Renda Variável / stocks roberto reis engenharia / 1 / 13
Fundos de Fundos / Fund of Funds maria leticia Passoni mBA no Brasil / 7 / 13
Multimercados / Hedge Funds sidney takao uejima mBA no Brasil / 15 / 18
Research Alexandre Cancherini economia / 1 / 9
Produtos Estruturados / structured Products renato santaniello mBA no Brasil / 7 / 7
Renda Fixa / Fixed Income Fabio landi mBA no Brasil / 6 / 16
Money Market José roberto malavasi mBA no Brasil / 19 / 32
Mandatos Exclusivos / exclusive Funds Cal Gustavo Constantino mBA no Brasil / 8 / 11
Pesquisa Econômica / economic research ricardo denadai mestrado em economia / 4 / 13

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 123756 235 83811 296 1040778
Curto Prazo / money market 14712 2 6569 6 158642
Referenciado DI / Indexed dI 30837 15 36611 29 332143
Renda Fixa / Fixed Income 36009 56 13269 31 93672
Multimercados / Hedge Funds 12426 75 6341 136 42586
Cambiais / Forex 366 1 44 3 1087
Ações / stocks 3344 43 1346 34 412240
Previdência / retirement Funds 20505 17 19631 57 188
FIDC 1607 2 0 0 2
Fundos Imobiliários / real estate Funds 27 1 0 0 144
Participações / Participations (private equity) 3924 23 0 0 74
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SANTANDER. Nome name santander Brasil Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 2235, 18o. andar, vila olímpia, são Paulo, sP, CeP 
04543-011 Telefone telephone 11 3553-2889 Sede da Matriz Holding Country espanha Página na internet Web site www.santanderasset.com.br E-mail fundos@santander.
com.br Fundação Inception date 1993 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3553-2889 / aquiles.mosca@santander.com.br / www.santanderasset.com.br Investidores 
Estrangeiros Foreign Investors 11 3553-8148 / gsmocovich@santander.com.br / www.santanderasset.com.br      
     
Missão da Asset nossa missão é ter a preferência dos nossos clientes, por ser a melhor empresa em gestão de recursos, gerando retorno sustentável para nossos acionistas e 
funcionários, e sendo referência à nossa sociedade. Serviços Prestados no Brasil oferecemos uma gama diversificada de fundos de investimento e carteiras administradas para atender 
clientes de todos os segmentos. Focamos nossa estratégia na excelência de gestão de recursos, buscando resultados consistentes e soluções inovadoras, contando com uma equipe de 
alta performance, com profissionais experientes e altamente qualificados, e dispondo de uma plataforma global de controle de riscos e enquadramento, seguindo os padrões aplicados 
internacionalmente. Serviços Prestados no Exterior Com uma equipe dedicada e utilizando nossa estrutura global, prestamos serviços de gestão de fundos offshore, carteiras 
administradas e Investment Advisory a investidores estrangeiros. A santander Asset também está registrada como Investment Adviser nos estados unidos (r.I.A. 156926).  
     
mission statement our mission is to be preferred by our clients, for being the best resources management company, generating sustainable return for our shareholders 
and employees, and being a reference for our community. Brazilian services We offer a diversified range of investment funds and managed portfolios in order to give heed 
to clients of all segments. We focus our strategy on the excellence of the management of resources, aiming for consistent results and innovative solutions, having a team of 
high performance, with experienced and highly qualified professionals, and having a global platform of control of risks and framework, following the internationally applied 
standards. non-Brazilian services With a dedicated team and using our global structure, we provide management services of offshore funds, managed portfolios and investment 
advice for foreign investors. santander Asset is also registered as an investment advisor in the united states (r.I.A # 156926).

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 0 Nº de Fundos /# of Funds 3 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors      
Banco JP morgan; BB dtvm; BtG Pactual dtvm; Credit suisse Hedging Griffo; HsBC; mellon serviços Financeiros dtvm; Portopar dtvm; reliance dtvm; rBC Brasil dtvm 
      
Custodiantes Custodians       
santander; Bradesco; Itaú unibanco; Banco do Brasil        
       
Prêmios Awards 
2013 - Guia exame- 16 / Investidor Institucional- 14/ você s/A-5 / valor Investe-15 ; valor Investe -top Gestão “Alocação mixta Flexível” (junho/2013); 2011 - Guia exame- 9 / 
Investidor Institucional-9 / valor econômico-40; 2010 - Guia exame- 6 / Investidor Institucional-4 / valor econômico-42; 2009 - Guia exame- 16 / Investidor Institucional- 7 / 
você s/A-2 / valor econômico-42 
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Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Diretor Executivo / executive director marzo Bernardi economia / 7 / 21
Diretor / director Paulo Clini economia / 14 / 22
Diretor / director Patricia mussalan Finanças / 4 / 23

Diretor / director Paulo Clini economia / 14 / 22
Renda Variável / stocks Fabio motta Administração/CFA / 10 / 21
Renda Fixa / Fixed Income sergio evangelista economia / 19 / 25
Multimercados / Hedge Funds nicolas saad engenharia/CFA / 5 / 14
Economista-Chefe / Chief economist Adauto lima economia / 7 / 22
Gestão de Riscos / risk management ricardo suganuma economia / 2 / 19
Compliance silmara Baccani direito / 7 / 26
Distribuição / distribution marc Forster Administração / 13 / 16

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 26226 125 9686 81 30781
Referenciado DI / Indexed dI 5668 5 4323 21 174
Renda Fixa / Fixed Income 11632 51 3187 13 16912
Multimercados / Hedge Funds 4285 24 1098 24 6652
Cambiais / Forex 60 1 60 2 861
Ações / stocks 2690 26 256 10 6127
Previdência / retirement Funds 1891 18 762 11 55
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WESTERN. Nome name Western Asset management Company dtvm ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 1455, 15o. andar, são Paulo, sP, CeP 04543-011 
Telefone telephone 11 3478-5200 Sede da Matriz Holding Country estados unidos Página na internet Web site www.westernasset.com.br E-mail clientsupport@westernasset.
com Fundação Inception date 1971 Investidores Investors 11 3478-5200 / clientsupport@westernasset.com / www.westernasset.com.br    
 
Missão da Asset um dos maiores gestores do mundo. Através de ampla gama de produtos, a empresa presta serviços de investimento de alta qualidade para uma grande 
variedade de investidores globais, focando única e exclusivamente na atividade de asset management. Serviços Prestados no Brasil A Western Asset tem como atividade 
a gestão e administração de recursos de terceiros, por meio de fundos e carteiras administradas, tanto para investidores dos segmentos varejo e private banking, quanto 
do segmento institucional. Serviços Prestados no Exterior A Western Asset realiza a atividade de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas para clientes 
estabelecidos no exterior.     
     
mission statement one of the biggest managers worldwide. The company provides high quality investment services through a wide range of products for a large variety of 
global investors, focusing solely and exclusively on the activity of asset management. Brazilian services Western Asset has the activity of the management and administration 
of third-party resources, through funds and managed portfolios, both for investors of the retail and private banking sectors, and for the institutional segment. non-Brazilian 
services Western Asset carries out the activity of the management of investment funds and managed portfolios for clients established abroad. 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors      
Banco do Brasil; Bradesco; BtG Pactual; Citibank; HsBC; JP morgan; santander; taler; XP Investimentos       
 
Custodiantes Custodians       
não disponível not Available       
       
Prêmios Awards 
Ago/13 Guia exame: lm dI excellent FIC ref (5 estrelas) e WA large Corporate dI FIC ref (4 estrelas); Ago/12 Guia exame: lm multitrading top FICFIm – 5 estrelas; nov/11 rkg 
valor Previdência: fundos Is estratégia 2030 e Is estratégia 2040 silver - 5 estrelas; Ago/11 – Guia exame: Western Asset: 2º melhor gestor de fundos na categoria Ações Ativos; 
Ago/11 – Guia exame: lm dividendos Ações FI – 5 estrelas. 

Equipe / team

Cargo / Function Nome / name
Formação (última) / degree (last one)

Anos na Instituição / Asset years
Anos no Mercado / market years

Presidente / Ceo robert John van dijk Administração / 4 / 35
Diretor / director reinaldo H. lacerda engenharia / 8 / 29
Diretor / director sandra o. Petrovsky mBA no Brasil / 7 / 19

Renda Fixa / Fixed Income ricardo rossi mBA no Brasil / 3 / 24
Renda Variável / stocks sandra Petrovsky mBA no Brasil / 7 / 19
Multimercados / Hedge Funds ricardo rossi mBA no Brasil / 3 / 24
Cambiais / Forex ricardo rossi mBA no Brasil / 3 / 24
Gestão de Riscos / risk management rodrigo José rodrigues Administração / 2 / 17
Middle Office Anderson oliveira Finanças / 6 / 12
Compliance sheila Arkie direito / 12 / 12
Economista-Chefe / Chief economist Fernando Fix economia / 10 / 10
Marketing Fabiana Abad Administração / 7 / 20
Distribuição / distribution lin shiow mestrado em Administração / 4 / 19
Research silvia regina Pacheco Finanças / 3 / 27

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 34672 160 17160 158 46279
Referenciado DI / Indexed dI 1064 2 318 2 251
Renda Fixa / Fixed Income 14516 40 5843 15 4566
Multimercados / Hedge Funds 7597 48 9920 124 1881
Cambiais / Forex 12 1 12 1 31
Ações / stocks 522 18 40 1 722
Previdência / retirement Funds 389 3 410 12 39
FIDC 4247 26 406 1 64
Fundos Imobiliários / real estate Funds 4004 8 0 0 38422
Participações / Participations (private equity) 1975 13 0 0 299
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 345 1 210 2 4
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VOTORANTIM. Nome name votorantim Asset management dtvm ltda. Endereço Address Av. das nações unidas, 14171, 7o. andar, torre A, são Paulo, sP Telefone 
telephone 11 5171-5053 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.vam.com.br E-mail marketingvam@vam.com.br Fundação Inception date 
1999 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 5171-5008 / lin.shiow@vam.com.br / www.vam.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 5171-5075 / alcyr.
demaria@vam.com.br / www.vam.com.br        
        
Missão da Asset servir plenamente aos nossos clientes, desenvolvendo e provendo de maneira sustentável as melhores soluções em gestão patrimonial, comprometidos 
integralmente com seus objetivos, valorizando nossos colaboradores, parceiros e acionistas. Serviços Prestados no Brasil A atividade principal da vAm é gerir recursos de 
terceiros, provendo de maneira sustentável as melhores soluções em gestão patrimonial aos nossos clientes, com inovação, agilidade e qualidade. Serviços Prestados no 
Exterior n/a        
        
mission statement Wholly serving our clients, developing and providing the best solutions in equity management, committed integrally with their objectives, valuing our 
collaborators, partners and shareholders in a sustainable way. Brazilian services vAm’s main business is to manage third-party resources, providing the best solutions in equity 
management to our clients, with innovation, agility and quality in a sustainable way. non-Brazilian services n/a 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors      
BB dtvm; Citibank; uBs Brasil; Bny mellon; espirito santo dtvm; Banco Fator; XP Investimentos CCtvm; rio Bravo Investimentos; HsBC; Prada Investimentos  
    
Custodiantes Custodians       
Citibank dtvm       
       
Prêmios Awards 
“top Gestão” de 2004 a 2011 e 2013 - revista valor Investe; ranking Fundos excelentes desde 2009 até 2013. revista Investidor Institucional ; “melhor Gestor de Fundos de 
Atacado” - Guia exame de Fundos de Investimento 2012; “3º melhor Gestor de Fundos de Investimento” na Classificação Geral do Guia exame de Fundos 2012; 1º lugar em 
multiativos, 3º em renda Fixa Ativo e 4º em Ações Ativo, Guia exame de Fundos 2012  
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ADVIS. Nome name Advis Investimentos ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 50, 13o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04543-000 Telefone telephone 
11 3318-9400 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.advis.com.br E-mail distribuidores@advis.com.br Fundação Inception date 1997 
Investidores Investors 11 3318-9400 / distribuidores@advis.com.br / www.advis.com.br     
     
Missão da Asset Alcançar a melhor estrutura que contemple quatro elementos centrais: i) equipe qualificada; ii) alinhamento de incentivos; iii) grade de produtos eficiente; e iv) 
processo de investimentos robusto. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos multimercados, de Ações e renda Fixa Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos 
multimercados     
     
mission statement Attaining a better structure that envisages four central elements: i) qualified team; ii) alignment of incentives; iii) grade of efficient products; and iv) process 
of robust investments Brazilian services multimarket funds management of shares and Fixed Income. non-Brazilian services management of multimarket Funds.  
   
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre de zagottis sócio/CIo 17 eduardo Bodra sócio/CIo 16 Guilherme Gaertner sócio/CIo 19 mario Felisberto sócio/CIo 18 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Private Bankings; Alocadores independentes; Agentes Autônomos de Investimentos; Investidores institucionais (Fundações, rPPs, seguradoras); Investidores diretos (pessoas 
físicas)   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco (fundos master); Bradesco (fundos feeders)   
  

AF INVEST. Nome name Araujo Fontes Consultoria e Administração de recursos ltda. Endereço Address rua Paraíba, 1323, 5o. andar, Funcionários, Belo Horizonte, mG, 
CeP 30130-141 Telefone telephone 31 2103-6000 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.afinvest.com.br E-mail informe@afinvest.com.br 
Fundação Inception date 1999 Investidores Investors 31 2103-6080 / informe@afinvest.com.br / www.afinvest.com.br    
 
     
Missão da Asset Gerar valor ao patrimônio dos nossos clientes no longo prazo, com disciplina, controle de risco e transparência. Combinamos investimento em capital 
intelectual, ferramentas de gestão e produtos, para oferecer soluções mais adequadas. serviços Prestados no Brasil A AF Invest é uma gestora de recursos independente, 
especializada em fundos de renda Fixa e variável para investidores Institucionais e de Alta renda. Atualmente os dois principais fundos de investimento são: FIA AF Invest 
dividendos e FIrF AF Invest CP Geraes. nossa atuação consiste em serviços de Asset e Wealth management. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement Generating value to the equity of our clients in the long term, with discipline, risk control and transparency. We combine investment in intellectual capital, 
tools of management and products, in order to offer more suitable solutions. Brazilian services AF Invest is an independent funds manager specialized in Fixed and variable 
Income funds for Institutional and High Income investors. Currently the two main investment funds are: our activity consists of Asset and Wealth management services. non-
Brazilian services We do not provide this service.
    
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
evaldo Fontes Junior sócio/Presidente 23 marcelo martins Araujo sócio/Presidente 23 rodrigo de Freitas dias sócio Gestor/managing Partner 16  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Citibank dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Citibank dtvm  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2364 9 2764 62 7888
Referenciado DI / Indexed dI 105 1 0 0 212
Renda Fixa / Fixed Income 94 3 0 0 100
Multimercados / Hedge Funds 2055 2 2597 54 6669
Ações / stocks 109 3 155 7 906
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 12 1 1

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 888 14 786 4 134
Renda Fixa / Fixed Income 64 2 0 0 61
Multimercados / Hedge Funds 474 3 783 3 28
Ações / stocks 92 3 3 1 40
Participações / Participations (private equity) 258 6 0 0 5

ALFA. Nome name Banco Alfa de Investimento s.A. Endereço Address Alameda santos, 466, 6o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 4004-3344 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.alfanet.com.br E-mail alfanet@alfanet.com.br Fundação Inception date 1966 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 
4004-3344 / alfanet@alfanet.com.br / www.alfanet.com.br   
     
Missão da Asset Com uma história de mais de 80 anos, o Banco Alfa oferece serviços de gestão a clientes dos segmentos Private, Corporate e Institucional. Buscar o melhor 
retorno, dentro de altos padrões de segurança, é o nosso objetivo. Serviços Prestados no Brasil n/a Serviços Prestados no Exterior n/a  
     
mission statement With a history of more than 80 years, Banco Alfa offers management services to clients from the private, corporate and institutional segments. our objective 
is search for the best return, within high standards of security. Brazilian services n/a non-Brazilian services n/a    

Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Hugo Antonio de Campos Ferreira diretor/director 17 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
CCn Invest AAI; Gradual CCtvm; tag Brasil AAI  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 5154 77 631 23 247568
Referenciado DI / Indexed dI 145 2 18 2 244
Renda Fixa / Fixed Income 901 8 48 1 731
Multimercados / Hedge Funds 3258 39 382 12 1226
Ações / stocks 459 24 119 5 245354
Previdência / retirement Funds 390 4 64 3 13

ANGÁ. Nome name Angá Administração de recursos ltda. Endereço Address rua Joaquim Floriano, 1052, conj. 41, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04534-004 Telefone telephone 
11-3089-5522 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.angaasset.com.br E-mail angaasset@angaasset.com.br Fundação Inception date 2008 
Investidores Investors 11 3089-5522 / angaasset@angaasset.com.br / www.angaasset.com.br     
     
Missão da Asset Prestar serviços customizados e de alta qualidade, com agilidade, objetividade, ética e transparência Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos e 
estruturação de operações de mercado de capitais Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Providing customized services and of high quality, with agility, objectivity, ethics and transparency. Brazilian services management of resources and 
structuring of operations of Capital markets. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Ailton Amaral santos sócio/Partner 34 Alcyr P. leme Junior sócio/Partner 33 Ana Paula silva sócio/Partner 12 Frederico de souza lima sócio/Presidente 18 luis Felipe ortiz 
Jafet sócio/Partner 10

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; XP Investimentos; Futura Invest; A3 Performance   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco; deustche Bank   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 181 5 5 1 151
Renda Fixa / Fixed Income 1 1 0 0 1
Multimercados / Hedge Funds 43 2 0 0 143
Previdência / retirement Funds 0 0 5 1 1
FIDC 136 2 0 0 6
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APEX CAPITAL. Nome name Apex Capital ltda. Endereço Address rua Gomes de Carvalho, 1069, conj. 143, são Paulo, sP, CeP 04547-004 Telefone telephone 11-3045-
0622 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.apexcapital.com.br E-mail comercial@apexcapital.com.br Fundação Inception date 2011 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11-3045-0622 / comercial@apexcapital.com.br / www.apexcapital.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3045-0622 
/ comercial@apexcapital.com.br / www.apexcapital.com.br     
     
Missão da Asset nossa missão é ser referência na industria de gestão de recursos em renda variável, ao oferecer no longo prazo, produtos com retornos absolutos superiores 
aos seus benchmarks. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimentos em ações em três estratégias: long only, long short e long Biased. Serviços Prestados 
no Exterior n/a     
     
mission statement our mission is to be of reference in the industry of management of resources in variable income, by offering in the long term, products with absolute returns 
higher than its benchmarks. Brazilian services management of investment funds in shares in three strategies: long only, long short e long Biased. long only, long short and 
long biased. non-Brazilian services n/a  
    
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
diney vargas diretor executivo/executive director 25 Fabio spinola vianna diretor executivo/executive director 25 Jose Aurino rocha neto diretor executivo/executive 
director 12 Paulo eduardo mueller Weickert diretor executivo/executive director 10 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1524 5 1417 14 1013
Multimercados / Hedge Funds 533 2 438 1 309
Ações / stocks 991 3 979 13 704

ÁQUILLA. Nome name Áquilla Asset management ltda. Endereço Address Av. das Américas, 4200, bloco 1, sala 505, Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ, CeP 22640-102 
Telefone telephone 21 2240-3636 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.aquillaasset.com.br E-mail contato@aquillaasset.com.br Fundação 
Inception date 2007 Investidores Investors 21 2240-3636 / contato@aquillaasset.com.br / www.aquillaasset.com.br     
     
Missão da Asset Propiciar aos clientes a possibilidade de aplicação de seus recursos em diferentes tipos de fundos de investimentos com segurança e rigido controle de risco 
Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos através de fundos Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Appeasing the clients with the possibility of the application of their resources in different types of investment funds with security and strict risk control. 
Brazilian services management of resources through funds. non-Brazilian services n/a 
    
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Cristiano moura renda variável/stocks 20 Helio lima Pesquisa Quantitativa/Quantitative research 7 leonardo Alves de Castro Bersot Gestor/manager 6 renato moulin Gestão 
de riscos/risk management 10 ronaldo salles Gestor/manager 20

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Foco dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; santander; Bny mellon 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1047 7 0 0 36
Multimercados / Hedge Funds 1 1 0 0 4
Ações / stocks 1 1 0 0 2
Fundos Imobiliários / real estate Funds 242 3 0 0 28
Participações / Participations (private equity) 803 2 0 0 2

ARGUCIA. Nome name Argucia Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua da Assembléia, 10, sala 3701, Centro, rio de Janeiro, rJ, CeP 20011-901 Telefone 
telephone 21 2128-5500 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.argucia.com.br E-mail atendimento@argucia.com.br Fundação Inception 
date 2005 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 2128-5505 / vanessa@argucia.com.br / www.argucia.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 21 2128-5510 
/ rafael@argucia.com.br / www.argucia.com.br     
     
Missão da Asset ser uma boutique de investimentos focada em agregar valor para a carteira de investimentos dos seus clientes, de forma consistente, através de investimentos 
de longo prazo no mercado acionário brasileiro, buscando a excelência no serviço ao cliente. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento com foco em 
renda variável Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos de investimento com foco em renda variável     
     
mission statement An investments boutique focused on adding value to the portfolio of investments of its clients, in a consistent way, through long term investments in the 
Brazilian share market, looking for excellence in the service to the client. Brazilian services Investment Fund management with Focus on variable Income. non-Brazilian services 
Investment Fund management with Focus on variable Income.  
    
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Felipe Carvalho da Cruz diretor executivo/executive director 14 ricardo magalhães Gomes diretor executivo/executive director 22

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco  
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 250 5 0 0 235
Ações / stocks 226 3 0 0 231
Previdência / retirement Funds 23 2 0 0 4

ARSA. Nome name Arsa Investimentos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 341 salas 307 e 308, leblon, rio de Janeiro, rJ, CeP 22440-032 Telefone telephone 21 
3550-5850 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.arsainvest.com.br E-mail contato@arsainvest.com.br Fundação Inception date 2012 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3550-5860 / contato@arsainvest.com.br / www.arsainvest.com.br     
     
Missão da Asset Gerar retornos superiores de forma consistente, pautando as decisões de investimento em cinco princípios: análise fundamentalista, foco no mercado 
doméstico, comitê de investimentos, preservação de capital e busca por retornos absolutos. Serviços Prestados no Brasil A ArsA Investimentos é uma empresa independente 
dedicada exclusivamente à gestão de recursos de terceiros. Possui atualmente 3 fundos abertos: ArsA macro, fundo multimercado que atua principalmente nos mercados 
domésticos de juros e câmbio; ArsA Crédito Privado, fundo de renda fixa com uma gestão ativa no mercado de dívida privada; e ArsA long Biased, fundo de ações que busca 
retornos absolutos baseando suas decisões de alocação em um processo de análise fundamentalista. Serviços Prestados no Exterior n/a 
mission statement Generating higher returns in a consistent way, guiding the investment decisions according to five principles: Fundamentalist analysis, focus on the domestic 
market, investments committee, preservation of capital and search for absolute returns. Brazilian services ArsA Investimentos is an independent company dedicated exclusively 
to the management of third-party resources. It currently has 3 open funds: ArsA macro, multimarket fund that trades principally in the domestic markets of interest and 
exchange rates; ArsA Private Credit, fixed income fund with an active management in the market of private debt; and ArsA long Biased, shares fund that looks for absolute 
returns basing its decisions of allocation on a process of fundamentalist analysis. non-Brazilian services n/a     

Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Alexandre marinho Gaudio diretor/director 14 Andre elias vázquez Fadul diretor/director 15 roni teixeira lacerda diretor/director 17 sérgio Goldenstein diretor/director 19 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual 
    
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 97 4 87 3 69
Renda Fixa / Fixed Income 28 1 28 1 24
Multimercados / Hedge Funds 52 1 52 1 36
Ações / stocks 17 2 7 1 9
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ASHMORE. Nome name Ashmore Brasil Gestora de recursos ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 2055, conj. 32, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3556-8900 
Sede da Matriz Holding Country Inglaterra Página na internet Web site www.ashmorebrasil.com.br E-mail contato@ashmorebrasil.com.br Fundação Inception date 2007  
    
Missão da Asset A missão da Ashmore é oferecer aos investidores locais e estrangeiros produtos diferenciados, alinhando a expertise e experiência local dos gestores com uma 
forte agenda externa e a presença global do Ashmore Group. Serviços Prestados no Brasil dedicada a gerir fundos ativos no Brasil em plataforma local e offshore, a Ashmore 
Brasil busca oferecer através de seus produtos opções de investimentos sofisticados para um público que demanda especialização combinada a uma estrutura robusta e 
confiável. nesse âmbito, a empresa gere 3 fundos locais em estrutura master/feeder - um multimercados multiestratégia, um multimercado long short e um de ações long only. 
Serviços Prestados no Exterior no âmbito offshore, a empresa oferece aos investidores estrangeiros produtos com risco específico de Brasil, aliando a qualidade de gestão, 
controle de risco e compliance do Ashmore Group ao expertise local. Possui um fundo de renda Fixa e um fundo de Ações long only.    
 
mission statement Ashmore’s mission is to offer local investors foreign differentiated products, combining the expertise and local experience of the managers with a strong 
foreign agenda and the global presence of the Ashmore Group. Brazilian services dedicated to manage active funds in Brazil on a local and offshore platform, Ashmore Brasil 
aims to offer through its products sophisticated investments options for a public that demands specialization combined with a robust reliable structure. In this scenario, the 
company generates three local funds in a master/feeder structure – a multi-markets multistrategy, a long short multimarket and a of long only shares. non-Brazilian services 
In the offshore field, the company offers to investors foreign products with specific risk from Brazil, combining the quality of management, risk control and compliance of the 
Ashmore Group to local expertise. It has a Fixed Income fund and a long only shares fund 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Guilherme Fernandes Presidente/Ceo 14

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 302 Nº de Fundos /# of Funds 2

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; northern trust     
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 174 3 172 3 1506
Multimercados / Hedge Funds 135 2 133 2 1498
Ações / stocks 39 1 39 1 8

BANESTES. Nome name Banestes s.A. Banco do estado do espírito santo Endereço Address Av. Princesa Isabel 574, Pala Center, bloco B, 9o. andar, vitória, es Telefone telephone 
27 3383-1086 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.banestes.com.br E-mail geafi@banestes.com.br Fundação Inception date 1937   
   
Missão da Asset A nossa gestão tem por prioridade, a formação de poupança e a preservação do patrimônio do investidor, com transparência e credibilidade, dentro das 
melhores práticas de mercado e elevados padrões de conduta ética. Serviços Prestados no Brasil Administração e gestão de fundos de investimento e de clubes de investimento 
em ações. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our management’s priority is the formation of savings and the preservation of the investor’s equity, with transparency and credibility, within the best 
practices of the market and high standards and ethical conduct. Brazilian services Administration and management of investment funds and of investment clubs in shares. 
non-Brazilian services n/a
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Guilherme Gomes dias Presidente/Ceo 29 José márcio soares de Barros diretor/director 27 José márcio soares de Barros diretor/director 27 vitor lopes duarte Presidente/Ceo 9 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Banestes; Banco Bvm&F 
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1802 11 13 1 5170
Curto Prazo / money market 336 3 0 0 954
Referenciado DI / Indexed dI 481 2 0 0 2577
Renda Fixa / Fixed Income 982 5 0 0 1447
Ações / stocks 3 1 13 1 192

BANRISUL. Nome name Banco do estado do rio Grande do sul s.A. Endereço Address rua Capitão montanha, 177, Centro, Porto Alegre, rs Telefone telephone 51 3215-
2300 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.banrisul.com.br E-mail fundos_investimento@banrisul.com.br Fundação Inception date 1928 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 51 3215-1106 / comercial_distribuicao_investimentos@banrisul.com.br / www.banrisul.com.br   
     
Missão da Asset ser o agente financeiro do estado para promover o desenvolvimento econômico e social do rio Grande do sul Serviços Prestados no Brasil Administração e 
gestão de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our aim is to be the state’s financial agent in order to promote the economic and social development of rio Grande do sul. Brazilian services Administration 
and management of Investment Funds and managed Portfolios. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
elson derin Gewehr Gerente/manager 29 Guilherme roberto Ferle Gerente/manager 32 Julimar roberto rota diretor executivo/executive director 22 lorenzo da Cruz Piccoli 
Gerente/manager 9 odete teresinha Bresciani teixeira superintendente/superintendent 22 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Banco do estado do rio Grande do sul   
  
Custodiantes Custodians  
Banco do estado do rio Grande do sul    
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 6623 38 129 3 49478
Curto Prazo / money market 258 1 0 0 515
Referenciado DI / Indexed dI 1666 1 0 0 6091
Renda Fixa / Fixed Income 4214 25 122 2 37393
Multimercados / Hedge Funds 387 3 7 1 238
Ações / stocks 78 7 0 0 4534
Previdência / retirement Funds 18 1 0 0 707

BBM. Nome name BBm Gestão de recursos ltda. Endereço Address Praça Pio X, 78, 10o. e Praça Pio X, 98, 10o. (parte), Centro, rio de Janeiro, rJ, CeP 20091-040 Telefone 
telephone 21 3733-7277 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bbminvestimentos.com.br E-mail bbm@bbminvestimentos.com.br 
Fundação Inception date 2007 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3733-7200 / bbm@bbmdtvm.com.br / www.bbmdtvm.com.br Investidores Estrangeiros Foreign 
Investors 21 3733-7200 / bbm@bbmdtvm.com.br / www.bbmdtvm.com.br     
     
Missão da Asset A BBm Investimentos tem como missão maximizar o desempenho de seus fundos de investimentos, através de posições envolvendo risco de mercado e 
estratégias altamente suportadas por uma análise fundamentalista macroeconômica e de empresas. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos de terceiros, através 
de fundos exclusivos e não-exclusivos de multimercados, renda variável, Investimento no exterior, long & short e renda Fixa, para os segmentos Private, Institucional e 
distribuição. Serviços Prestados no Exterior Gestão de recursos de terceiros através de um fundo de renda variável.     
     
mission statement BBm Investimentos has the mission of maximizing the performance of its investment funds, through positions involving market risk and strategies highly 
supported by a macroeconomic fundamentalist analysis and of companies. Brazilian services management of third party resources, through exclusive and non-exclusive 
funds of multi-markets, variable income, investment abroad, long & short and fixed income for the private institutional and distribution segments. non-Brazilian services 
management of resources of third-parties through a variable income fund.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Bernardo Gomes sócio/Partner 11 César Aragão sócio/Partner 15 Gustavo daibert sócio/Partner 6 marcelo mendes sócio/Partner 13 tomás Brisola sócio/Partner 15 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2623 21 2684 17 1334
Referenciado DI / Indexed dI 417 1 0 0 0
Renda Fixa / Fixed Income 23 1 23 1 21
Multimercados / Hedge Funds 1784 13 2360 13 1031
Cambiais / Forex 24 1 0 0 19
Ações / stocks 375 5 300 3 263
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BESAF. Nome name BesAF Bes Ativos Financeiros ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 3729, 9o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3073-6216 
Sede da Matriz Holding Country Portugal Página na internet Web site www.besaf.com.br E-mail asset_atendimento@espiritosantoib.com.br Fundação Inception date 2004 
Investidores Investors 11 3073-6216 / asset_atendimento@espiritosantoib.com.br / www.besaf.com.br     
     
Missão da Asset Atingir um relacionamento de longo prazo com o cliente através de retornos adequados aos seus produtos, com foco na gestão ativa de fundos. Serviços 
Prestados no Brasil Gestão de recursos de terceiros, em plataforma local e offshore, através de fundos de investimentos e fundos exclusivos para todos os perfis de investidores. 
Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos offshore e fundos exclusivos para clientes no exterior, com foco de investimento no Brasil.    
 
mission statement Achieving a long-term relationship with the client through suitable returns from its products, with a focus on the active management of funds. Brazilian 
services management of third-party resources, on a local and offshore platform, through investment funds and exclusive funds for all of the investors’ profiles. non-Brazilian 
services management of offshore funds and exclusive funds for clients abroad, with a focus on investments in Brazil. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
mércia Carmeline Alves Bruno diretor/director 29 Paulo Cesar Candido Werneck diretor/director 30 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Beta Independent AAI; lr AAI; Ativa; Gradual; mirae Asset securities; slW; XP Investimentos; Bes securities; Bes dtvm; spinelli   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon dtvm; Itaú unibanco   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 648 19 91 8 1441
Referenciado DI / Indexed dI 14 2 0 0 33
Renda Fixa / Fixed Income 14 1 0 0 16
Multimercados / Hedge Funds 542 8 91 8 230
Ações / stocks 77 7 0 0 1161
Participações / Participations (private equity) 2 1 0 0 1

BLACKROCK. Nome name Blackrock Brasil Gestora de Investimentos ltda. Endereço Address Praça Professor José lannes, 40, 16o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
3028-4119 Sede da Matriz Holding Country estados unidos Página na internet Web site www.ishares.com.br E-mail ricardo.cavalheiro@blackrock.com Fundação Inception 
date 1988 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3028-4114 / vinicius.lima@blackrock.com / www.ishares.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3028-
4105 / rodrigo.araujo@blackrock.com / www.ishares.com.br     
     
Missão da Asset o objetivo social da sociedade é a prestação de serviços, compreendendo o exercicio das atividades de administração e gestão de carteiras de valores 
mobiliários. Serviços Prestados no Brasil Gestão de carteiras de valores mobiliários; gestão de fundos. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement The corporate objective of the company is to provide services, comprising the activities of administration and management of security portfolios. Brazilian 
services management of security portfolios; management of funds. non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Bruno stein diretor/director 1 ricardo Cavalheiro diretor/director 1

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Citibank   
  
Custodiantes Custodians  
Citibank  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1500 14 0 0 360
Ações / stocks 1500 14 0 0 360

BNB. Nome name Banco do nordeste do Brasil s.A. Endereço Address Av. Pedro ramalho, 5700, Passaré, Fortaleza, Ce, CeP 60743-902 Telefone telephone 85 3299-3544 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bnb.gov.br/fundos E-mail fundos@bnb.gov.br Fundação Inception date 1990 Investidores Investors 85 
3299-3544 / fundos@bnb.gov.br / www.bnb.gov.br/fundos 
    
Missão da Asset Gerenciar os produtos e serviços de recursos de terceiros e o processo relativo ao Fundo de Investimentos do nordeste (FInor). Serviços Prestados no Brasil 
Administração e gestão de fundos de investimento e de carteiras administradas Serviços Prestados no Exterior n/a     

mission statement managing products and services of third-party funds and the process related to the Investments Fund of the north-east (FInor). Brazilian services 
Administration and management of investment funds and managed portfolios. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
luiz Carlos everton de Farias diretor/director 6

BOZANO INVESTIMENTOS. Nome name mercatto Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Afrânio de melo Franco, 290/503, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 
21 3687-1500 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bozanoinvestimentos.com.br E-mail contato@bozanoinvest.com Fundação Inception 
date 2013 Investidores Investors 21 3687-1500 / investidor@bozanoinvest.com / n/a     
     
Missão da Asset nossa missão é oferecer soluções que criem valor de longo prazo para nossos investidores, para a sociedade e para as companhias que investimos, além de 
perpetuar o legado do Grupo Bozano. Serviços Prestados no Brasil A Bozano Investimentos oferece produtos e serviços nas áreas de private equity, real estate, finanças 
estruturadas, fundos de renda fixa, multimercado e de renda variável. nossa filosofia é baseada em confiança e conhecimento compartilhado entre os sócios, parceiros e 
investidores. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our mission is to offer solutions that create value in the long term for our investors, for the community and for the companies that we invest in, besides 
perpetuating the legacy of Grupo Bozano. Brazilian services Bozano Investimentos offers products and services in the areas of private equity, real estate, structured finances, 
fixed income funds, multi-market and of variable income. our philosophy is based on trust and knowledge shared between associates, partnerships and investors. non-Brazilian 
services n/a  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Celso scaramuzza sócio Gestor/managing Partner 30 Jaime Cardoso sócio Gestor/managing Partner 15 Jonas Gomes sócio Gestor/managing Partner 30 luis Alberto monteiro 
lobato sócio Gestor/managing Partner 20 nelson Assad sócio Gestor/managing Partner 30 Paulo Guedes sócio Gestor/managing Partner 30 regis lemos Abreu Filho sócio 
Gestor/managing Partner 20 sergio eraldo sócio/Presidente 25 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco (renda variável); Banco do nordeste do Brasil (renda fixa); Itaú unibanco (multimercado - hedge funds)
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Bradesco 
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 4415 19 68 2 47704
Curto Prazo / money market 606 2 0 0 26931
Referenciado DI / Indexed dI 605 4 0 0 15691
Renda Fixa / Fixed Income 3127 6 0 0 3129
Multimercados / Hedge Funds 3 1 0 0 159
Ações / stocks 74 6 68 2 1794

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2564 28 510 9 1457
Renda Fixa / Fixed Income 405 4 0 0 610
Multimercados / Hedge Funds 1384 11 503 8 602
Ações / stocks 230 4 0 0 230
Previdência / retirement Funds 55 3 8 1 4
FIDC 0 4 0 0 0
Participações / Participations (private equity) 491 2 0 0 11
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Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1944 8 1370 10 718
Multimercados / Hedge Funds 569 1 559 2 282
Ações / stocks 1375 7 811 8 436

BRASIL CAPITAL. Nome name BC Gestão de recursos ltda. Endereço Address Praça General Gentil Falcão, 108/81, Brooklin, são Paulo, sP Telefone telephone 11 5105-0600 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.brasilcapital.com E-mail contato@brasil-capital.com Fundação Inception date 2008 Investidores 
Investors 11 5105-0600 / contato@brasil-capital.com / www.brasilcapital.com 
    
Missão da Asset excelencia em gestão com foco em renda variavel e proteção de capital para os nossos clientes, a partir de capital humano de alta qualidade e valores éticos 
sólidos. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de ações e multimercado Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos de ações 
    
mission statement excellence in management with a focus on variable income and protection of capital for our clients, high quality human capital and solid ethical values. 
Brazilian services management of multimarket Funds and shares. non-Brazilian services management of funds of shares.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Ferreira Bossi diretor/director 13 André Carvalhaes ribeiro diretor/director 13 Ary Cera zanetta neto diretor/director 9 Bruno Baptistella diretor/director 11 
Juliana moreira ryfer diretor/director 13

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Itaú unibanco; BtG Pactual; HsBC; Citibank; Banco votorantim; Banco modal; reliance dtvm; XP Investimentos   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; BtG Pactual

BRASIL PLURAL. Nome name Brasil Plural Gestão de recursos ltda. Endereço Address Praia de Botafogo, 228, 9o. andar, Botafogo, rio de Janeiro, rJ, CeP 22290-160 Telefone 
telephone 21 3923-3000 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.brasilplural.com E-mail middleoffice.gestao@brasilplural.com Fundação 
Inception date 2009 Investidores Investors 11 3206-8026 / bruno.carvalho@brasilplural.com / n/a     
     
Missão da Asset oferecer uma plataforma de produtos variados e assessoria financeira na tomada de decisões estratégicas, além de alternativas de investimentos compatíveis 
com as necessidades dos clientes, sempre dentro dos mais rígidos padrões éticos e de qualidade. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos para todos os segmentos do 
mercado, voltada para atender diferentes perfis e tipos de investidores, distribuidos entre fundos referenciados dI, multimercados, de ações, de crédito, offshore e alternativos. 
todos seguem o princípio de preservação de capital e maximização de retorno, além de parâmetros e regras claras de volatilidade e alavancagem. A gestão de recursos obedece 
aos seguintes princípios e parâmetros: excelência, gerenciamento de risco e alinhamento de interesses. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement offering a platform of varied products and financial advising in the taking of strategic decisions, investment alternatives compatible with the necessities 
of the clients, always within the strictest ethical and quality standards Brazilian services management of resources for all market segments, intended to give heed to different 
profiles and types of investors, distributors between referenced dI funds, multi-markets, of shares, of credit, offshore and alternatives. They all follow the principal of the 
preservation of capital and the maximization of returns, besides parameters and clear rules of volatility and leveraging. The management of resources obeys the following 
principles and parameters: excellence, risk management and alignment of interests. non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
André schwartz diretor/director 20 Carlos eduardo de medeiros rocha diretor/director 20 Claudio Pracownik diretor/director 20 Jorge Felipe lemann diretor/director 20 
rodolfo riechert diretor/director 20

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Geração Futuro Corretora de valores; Banco J. safra; reliance dtvm; santander Brasil Asset management dtvm; A7 AAI; XP Investimentos CCtvm; All Investimentos sC; Itaú 
unibanco; espirito santo sF dtvm; Capital serviços de AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Citibank  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 6588 53 2542 29 10844
Referenciado DI / Indexed dI 153 1 0 0 482
Renda Fixa / Fixed Income 500 1 0 0 603
Multimercados / Hedge Funds 2638 23 2348 24 5093
Ações / stocks 277 5 142 2 186
Previdência / retirement Funds 14 1 14 1 2
FIDC 95 7 0 0 213
Fundos Imobiliários / real estate Funds 355 2 0 0 4246
Participações / Participations (private equity) 2439 9 0 0 13
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 117 4 39 2 6

BRB. Nome name BrB distribuidora de títulos e valores mobiliários s.A. Endereço Address sBs Quadra 01, bloco e, ed. Brasília, 7o. andar, Brasília, dF Telefone telephone 
61 3412-8924 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.brb.com.br E-mail ddirafdtvm@dtvm.brb.com.br Fundação Inception date 1968 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 61 3412-8924 / investimentos@brb.com.br / www.brb.com.br     
     
Missão da Asset oferecer com excelência soluções financeiras inovadoras, distribuição de títulos e valores mobiliários e administração de recursos de terceiros. Serviços 
Prestados no Brasil Administração, gestão, custódia e distribuição. serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement offering excellent innovative financial solutions, distribution of bonds and transferable securities and administration of third party resources. Brazilian 
services Administration, management, safeguarding and distribution. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Éverton Chaves Correia diretor/director 10 Henrique domingues leite diretor/director 14  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
manhattan AAI   
  
Custodiantes Custodians  
BrB dtvm   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1163 17 775 9 8811
Referenciado DI / Indexed dI 3 1 0 0 1
Renda Fixa / Fixed Income 1013 7 769 6 7604
Multimercados / Hedge Funds 41 2 4 1 203
Ações / stocks 14 4 3 2 962
FIDC 86 2 0 0 34
Participações / Participations (private equity) 6 1 0 0 7

BRESSER. Nome name Bresser Administração de recursos ltda. Endereço Address rua Pedroso Alvarenga, 900, 12o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3706-0000 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bresserasset.com.br E-mail bresser@bresserasset.com.br Fundação Inception date 2001 Investidores 
Investors 11 3706-0001 / bresser@bresserasset.com.br / www.bresserasset.com.br     
     
Missão da Asset A visão da Bresser Administração de recursos ltda é de permanecer uma referencia na qualidade de gestão de recursos através de altos retornos no longo 
prazo, combinado a um controle de risco rigoroso e transparência. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimentos locais com foco no mercado de ações 
brasileiro. nossos investimentos são feitos através de uma análise fundamentalista detalhada. Buscamos dar retorno real aos nossos investidores. Serviços Prestados no Exterior 
Gestão de fundos de investimentos offshore com foco no mercado de ações brasileiro. nossos investimentos são feitos através de uma análise fundamentalista detalhada. 
Buscamos dar retorno real aos nossos investidores.     
     
mission statement Bresser Administration of resources ltda’s vision is to remain a reference in the quality of the management resources through high returns in the long term, 
combined with a rigorous risk control and transparency. Brazilian services management of local investment funds with a focus on the Brazilian stock market. our investments 
are made through a detailed fundamentalist analysis. We aim to give real return to our investors. non-Brazilian services management of offshore investment funds with a focus 
on the Brazilian stock market. our investments are made through a detailed fundamentalist analysis. We aim to give real return to our investors.  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Geraldo mellone Jr. diretor/director 16 Henry Awagakubo diretor/director 9 marcus zanetti diretor/director 9 rodrigo Bresser-Pereira Presidente/Ceo 19  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm  
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon     
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 212 6 0 0 129
Multimercados / Hedge Funds 75 3 0 0 71
Ações / stocks 137 3 0 0 58
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BRL TRUST. Nome name Brl trust distribuidora de títulos e valores mobiliários s.A. Endereço Address rua Iguatemi, 151, 19o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone 
telephone 11 3133-0350 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.brltrust.com.br E-mail funds@brltrust.com.br Fundação Inception date 2011 
Investidores Investors 11 3133-0350 / fudns@brltrust.com.br / www.brltrust.com.br     
     
Missão da Asset A Brl trust Investimentos tem como missão atender às demandas de seus clientes de forma segura, transparente e eficiente, por meio de equipe qualificada 
e experient Serviços Prestados no Brasil Administração e Gestão de Fundos de Investimento, serviços Fiduciários, mercado de Capitais e Gestão de Patrimônio Serviços 
Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Brl trust Investmentos has the mission of meeting the demands of its clients in a secure, transparent and efficient way, through the means of a qualified 
and experienced team. Brazilian services Administration and management of Investment Funds, trustee services, Capital markets and equity management. non-Brazilian 
services n/a 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
maurício da Costa ribeiro diretor/director 17 rodrigo Boccanera Gomes diretor/director 16 rodrigo martins Cavalcante diretor/director 13 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
santander; Citibank; Itaú unibanco; Bradesco   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 217 9 15 1 10
Multimercados / Hedge Funds 184 3 0 0 4
Ações / stocks 33 1 15 1 6
Participações / Participations (private equity) 0 5 0 0 0

BROOKFIELD. Nome name Brookfield Gestão de Ativos ltda. Endereço Address rua lauro muller, 116, 21o. andar, salas 2101 a 2108, Botafogo, rio de Janeiro, rJ, CeP 22290-160 
Telefone telephone 21 3231-3281 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.brookfieldgestao.com.br E-mail contato.bga@brookfieldbr.com 
Fundação Inception date 1988 Investidores Investors 21 3231-3281 / contato.bga@brookfieldbr.com / www.brookfieldgestao.com.br    
 
Missão da Asset Atua como gestora de recursos de terceiros, com estratégias de retorno de longo prazo compatíveis com rígido controle de risco. Serviços Prestados no Brasil 
Gestão de recursos. Serviços Prestados no Exterior Gestão de recursos.
     
mission statement Acts as a manager of third-party resources, long-term return strategies compatible with a rigid risk control. Brazilian services management of resources. 
non-Brazilian services management of resources.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos Bernardo vogt kessler diretor executivo/executive director 33 Isacson Casiuch diretor/director 32 luiz Fernando Correia Parente diretor executivo/executive director 
34 Patrícia Fernandes Caseira diretor executivo/executive director 19 Paulo Bruno Fonseca lorena de Araújo diretor/director 15 valdecyr maciel Gomes diretor executivo/
executive director 30 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon dtvm; BrkB dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Bradesco; santander
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 15002 51 357 1 198
Referenciado DI / Indexed dI 110 1 0 0 56
Renda Fixa / Fixed Income 0 1 0 0 12
Multimercados / Hedge Funds 495 14 0 0 19
FIDC 85 7 0 0 51
Fundos Imobiliários / real estate Funds 466 5 0 0 8
Participações / Participations (private equity) 13847 23 357 1 52

BRZ. Nome name Brz Investimentos ltda. Endereço Address rua leopoldo Couto de magalhães Junior, 758, conj. 52, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3538-8080 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.brzinvestimentos.com.br E-mail contato@brzinvestimentos.com.br Fundação Inception date 1998 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3538-8080 / offshore@brzinvestimentos.com.br / www.brzinvestimentos.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 
3538-8080 / contato@brzinvestimentos.com.br / www.brzinvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset Queremos ser reconhecidos pelos investidores como Gestores de recursos atuantes nos diversos mercados de forma qualificada, disciplinada e com retornos 
consistentes. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos de Investimento. Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos de Investimento.   
  
mission statement We want to be recognized by investors as resources managers acting in the diverse markets in a qualified, disciplined way with consistent returns. Brazilian 
services management of Investment Funds. non-Brazilian services management of Investment Funds.  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Allan Hadid Presidente/Ceo 14 nelson rozental diretor/director 34 ricardo Propheta diretor/director 14 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
66 distribuidores   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual; Itaú unibanco; Caixa econômica Federal; Citibank; deustche Bank; oliveira trust dtvm   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2535 42 467 10 911
Renda Fixa / Fixed Income 319 6 0 0 54
Multimercados / Hedge Funds 375 11 285 7 534
Ações / stocks 357 7 181 3 217
FIDC 273 12 0 0 39
Participações / Participations (private equity) 1210 6 0 0 67

BTMU. Nome name Banco de tokyo mitsubishi uFJ Brasil s.A. Endereço Address Av. Paulista, 1274, 19o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3268-0330 Sede da 
Matriz Holding Country Japão Página na internet Web site www.br.bk.mufg.jp E-mail etakakura@br.mufg.jp Fundação Inception date 1919 Investidores Brasileiros Brazilian 
Investors 11 3268-0330 / etakakura@br.mufg.jp / www.br.bk.mufg.jp     
     
Missão da Asset Com o objetivo de ser o grupo financeiro mais confiável do mundo, mantemos nosso compromisso com a excelência na busca incessante em exceder às 
expectativas de nossos clientes. Serviços Prestados no Brasil Administração e gestão de fundos de investimento. Serviços Prestados no Exterior n/a   
  
mission statement With the objective of being the most trustworthy financial group in the world, we maintain our commitment with excellence in the constant search to 
exceed the expectations of our clients. Brazilian services Administration and management of investment funds. non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
edson eiji takakura diretor/director 28  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 243 3 0 0 81
Referenciado DI / Indexed dI 34 1 0 0 46
Renda Fixa / Fixed Income 162 1 0 0 31
Cambiais / Forex 47 1 0 0 4
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CAPITÂNIA. Nome name Capitânia s.A. Endereço Address rua tavares Cabral, 102, 6o. andar, conj. 63, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2853-8888 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.capitania.net E-mail invest@capitania.net Fundação Inception date 2003 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 2853-
8888 / invest@capitania.net / www.capitania.net Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 2853-8835 / invest@capitania.net / www.capitania.net   
  
Missão da Asset Fundada em 2003, é uma empresa independente com mais de r$ 2 bilhões sob gestão. equipe altamente qualificada, possui sólida reputação, histórico 
consistente, alinhamento com os investidores e rígido controle de risco. Serviços Prestados no Brasil especializada na gestão de recursos de renda fixa estruturada, renda 
variável e fundos multimercado com sólido track record de longo prazo. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Founded in 2003, it is an independent company with more than r$ 2 billion under management. With a highly qualified team, it has a solid reputation, 
consistent history, alignment with the investors and strict risk control. Brazilian services specialized in the management of funds of structured fixed income, variable income 
and multi-market funds with a solid long-term track record. non-Brazilian services n/a
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Arturo Profilli diretor executivo/executive director 15 César lauro da Costa vice-Presidente/vice-President 25 danilo Bonfatti diretor executivo/executive director 15 Flávia 
krauspenhar diretor executivo/executive director 15 margareth Brisolla diretor executivo/executive director 15 ricardo Quintero Presidente/Ceo 25 rodrigo zuniga diretor 
executivo/executive director 14 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1839 18 1349 7 1046
Renda Fixa / Fixed Income 875 7 282 2 567
Multimercados / Hedge Funds 937 9 1051 4 432
Ações / stocks 16 1 16 1 46
Participações / Participations (private equity) 10 1 0 0 1

CLARITAS. Nome name Claritas Administração de recursos Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 4221, 4o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2131-
4900 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.claritas.com.br E-mail claritas@claritas.com.br Fundação Inception date 1999 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors marcos machado / marcos.machado@claritas.com.br / www.claritas.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors Flávio Castanheira / 
flavio.castanheira@claritas.com,br / www.claritas.com.br     

Missão da Asset oferecer inteligência e estratégia na gestão de recursos, com foco nos resultados para nossos clientes operando de forma totalmente independente com experiência, 
transparência, seriedade e credibilidade. Serviços Prestados no Brasil A Claritas possui diferentes frentes de atuação no mercado de investimentos alternativos. no segmento de fundos 
de investimentos, a Claritas realiza a gestão de fundos locais e internacionais com estratégias diversas. no segmento de fundos estruturados, a Claritas realiza a gestão de fundos focados 
em investimentos florestais e crédito privado. A Claritas também possui uma área de Gestão de Patrimônio com profissionais focados em soluções individualizadas para a gestão de 
grandes patrimônios. Serviços Prestados no Exterior A Claritas também possui diversas opções de fundos de investimentos para os clientes estabelecidos no exterior, através da gestão 
de fundos offshore. As estratégias oferecidas a estes clientes são: long short, Ações Ibovespa Ativo, Ações valor, macro e fundo de fundos com foco em América latina.

mission statement offer intelligence and strategy in the management of funds, with a focus on the results for our clients by operating in a completely independent way with 
experience, transparency, seriousness and credibility. Brazilian services Claritas has different fronts of activity in the market of alternative investments. In the investment funds 
segment, Claritas carries out the management of local and international funds with diverse strategies. In the structured funds segment, Claritas carries out the management 
of funds focused on forestry investments and private credit. Claritas also has an area of equity management with professionals focused on individualized solutions for the 
management of large equities. non-Brazilian services Claritas also has diverse options of investment funds for clients established abroad, through the management of offshore 
funds. The strategies offered to these clients are: long short, active Ibovespa shares, value shares, macro and deep funds with a focus on latin America.

Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Carlos eduardo Andreoni Ambrosio Presidente/Ceo 25 diego Hernan silva robert diretor/director 17 Helder rodrigues da Cunha soares diretor/director 20 marcelo karvelis 
Franco diretor/director 22 

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 73 Nº de Fundos / # of Funds 9 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  

Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco; Itaú unibanco; santander    
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2559 62 548 21 2121
Renda Fixa / Fixed Income 39 1 0 0 32
Multimercados / Hedge Funds 1391 46 513 18 1925
Ações / stocks 523 5 28 2 116
Previdência / retirement Funds 15 2 0 0 2
FIDC 13 2 0 0 2
Participações / Participations (private equity) 579 6 0 0 43
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 7 1 1

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1206 6 0 0 22
Multimercados / Hedge Funds 824 3 0 0 3
Ações / stocks 371 2 0 0 2
Participações / Participations (private equity) 11 1 0 0 17

CM. Nome name Cm Capital markets Asset management ltda. Endereço Address rua Gomes de Carvalho, 1195, 4o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3842-1122 
Sede da Matriz Holding Country espanha Página na internet Web site www.cmcapitalmarkets.com.br E-mail asset@cmcapitalmarkets.com.br Fundação Inception date 2007 
Investidores Investors 11 3842-1122 / asset@cmcapitalmarkets.com.br / www.cmcapitalmarkets.com.br     

Missão da Asset oferecer aos clientes soluções completas de gestão de recursos líquidos e ilíquidos. Serviços Prestados no Brasil estruturação e gestão de veículos de investimentos 
em diversas classes de ativos e para diversos perfis de clientes através de fundos de investimentos abertos, fechados, clubes de investimentos e carteiras administradas. Serviços 
Prestados no Exterior estruturação e gestão de veículos de investimentos em diversas classes de ativos e para diversos perfis de clientes através de fundos de investimentos abertos, 
fechados, clubes de investimentos e carteiras administradas.     

mission statement offers the clients complete management solutions of net and gross funds. Brazilian services structuring and management of vehicles of investments in diverse types 
of assets and for diverse client profiles through open and close investment funds, investment clubs and managed portfolios. non-Brazilian services structuring and management of 
vehicles of investments in diverse classes of assets and for diverse client profiles through open and close investment funds, investment clubs and managed portfolios.  

Executivos da Asset Asset officials
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
eduardo Jun nonaka diretor/director 20 everaldo Araujo de oliveira Presidente/Ceo 20 marcos Guilhermo Cabalero olmos diretor/director 20 mauro de Andrade diretor/
director 20 ocimar venancio Godinho diretor/director 20

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Cm Capital markets CCtvm   

Custodiantes Custodians  
Banco Bm&F; Itaú unibanco; BtG Pactual; Citibank 
 

COIN. Nome name Coinvalores Corretora de Câmbio e valores mobiliários ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 1461, 10o. andar, torre sul, são Paulo, sP Telefone 
telephone 11 3035-4141 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.coinvalores.com.br E-mail atendimento@coinvalores.com.br Fundação 
Inception date 1990 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3035-4141 / fundodeinvestimento@coinvalores.com.br / www.coinvalores.com.br   
  
Missão da Asset A Coinvalores procura oferecer um serviço de alta qualidade, eficiente e seguro, voltando para as necessidades e desejos dos investidores. utilizando tecnologia 
de ponta, a Coin se diferencia por oferecer um atendimento personalizado. Serviços Prestados no Brasil seus serviços incluem em leque variado de opções de Investimentos: 
Ações na BovesPA, ativos financeiros e commodities na Bm&F, títulos públicos e provados, Fundos de Investimento e Fundos Imobiliários. o depto. de Análise está à disposição 
para orientar os clientes na hora de investir. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Coinvalores aims to offer a high quality, efficient and secure service, servicing the investor’s needs and desires. By using on the point technology, Coinvalores is 
distinguished by offering a personalized service. Brazilian services our services include a varied array of investment options: shares in BovesPA, financial assets and commodities in 
the Bm&F, public and private bonds, Investment Funds and security Funds. The Analysis department is available to guide the clients at investing time. non-Brazilian services n/a 
 
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fernando Ferreira da silva telles diretor executivo/executive director 36 Francisco Candido de Almeida leite diretor executivo/executive director 36 Henrique Freihofer molinari diretor 
executivo/executive director 36 José Ataliba Ferraz sampaio diretor executivo/executive director 41 Paulino Botelho de Abreu sampaio diretor executivo/executive director 41 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
distribuição própria   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco    
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 32 3 83 4 1036
Referenciado DI / Indexed dI 0 0 20 1 367
Multimercados / Hedge Funds 25 1 63 3 525
Ações / stocks 7 2 0 0 144
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CONCÓRDIA. Nome name Concórdia s.A. Corretora de valores mobiliários Câmbio Commodities Endereço Address rua líbero Badaró, 425, 23o. andar, são Paulo, sP Telefone 
telephone 11 3292-1400 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.concordia.com.br E-mail atendimento@concordia.com.br Fundação 
Inception date 1986 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 2101-8420 / isabel.molina@concordia.com.br / n/a Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 2101-8443 
/ 11 2101-8444 / kleber.detoni@concordia.com.br / n/a     
     
Missão da Asset nossa missão é proporcionar aos nossos clientes um investimento, balanceado no tripé rentabilidade, segurança e liquidez. Serviços Prestados no Brasil 
Gestão de Fundos de renda Fixa, renda variável, multimercado, FIdCs e Fundos exclusivos. Gestão de Carteiras Administradas de ações, renda fixa e fundos Serviços Prestados 
no Exterior n/a     
     
mission statement our mission is to provide an investment balanced in the profitability tripod, security and liquidity for our clients. Brazilian services management of fixed 
Income funds, variable income, multi-market, FIdCs and exclusive funds. management of managed share portfolios, fixed income and funds. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antonio Joel rosa diretor/director 42 Caio Weil villares diretor/director 16 ricardo Augusto leão martins diretor/director 34

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco; deustche Bank; Citibank   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1054 29 95 3 653
Renda Fixa / Fixed Income 162 1 0 0 572
Multimercados / Hedge Funds 127 3 95 1 6
FIDC 765 25 0 2 75

CRÉDIT AGRICOLE. Nome name Crédit Agricole Brasil s.A. dtvm Endereço Address Alameda Itu, 852, 16o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3896-6336 Sede 
da Matriz Holding Country França Página na internet Web site www.creditagricoledtvm.com.br E-mail cadtvm@ca-cib.com Fundação Inception date 2001 Investidores 
Investors 11 3896-6248 / fernando.schwery@ca-cib.com / www.creditagricoledtvm.com.br     
     
Missão da Asset A Credit Agricole dtvm busca oferecer uma grade completa de estratégias de investimentos, adequando-as ao perfil de cada investidor, através de produtos 
como fundos de investimentos renda fixa, multimercados e renda variável abertos ou exclusivos Serviços Prestados no Brasil A Asset oferece um aconselhamento personalizado 
aos investidores que buscam operações no mercado de capitais, além de prestar serviços de excelencia na gestão de recursos e carteiras administradas Serviços Prestados no 
Exterior n/a     
     
mission statement Credit Agricole dtvm aims to offer a complete investment strategies grade, suiting them to the profile of each investor, through products such as fixed 
income, multi-market and open or exclusive variable income investment funds. Brazilian services Asset offers personalized advice to investors that are looking for transactions 
in the capital markets, besides providing excellent services in the management of funds and managed portfolios. non-Brazilian services n/a 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Fabio de Aguiar Faria diretor/director 25

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
reliance; taler; XP Investimentos; Banco Fator; Bes dtvm; spinelli CvC; um Investimentos; socopa; rio Bravo dtvm; newWay AAI  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1885 30 693 14 1791
Referenciado DI / Indexed dI 672 2 25 1 886
Renda Fixa / Fixed Income 418 2 0 0 39
Multimercados / Hedge Funds 557 17 163 10 724
Ações / stocks 21 2 3 1 139
FIDC 217 7 502 2 3

DAYCOVAL. Nome name daycoval Asset management Administração de recursos ltda. Endereço Address Av. Paulista, 1793, 2o. andar, Bela vista, são Paulo, sP, CeP 01311-
200 Telefone telephone 11 3138-0441 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.daycoval.com.br/asset E-mail comercialasset@daycoval.com.
br Fundação Inception date 2004 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3138-0441 / jonas@daycoval.com.br / www.daycoval.com.br/asset Investidores Estrangeiros 
Foreign Investors 11 3138-0568 / kropp@daycoval.com.br / www.daycoval.com.br/asset     
     
Missão da Asset daycoval Asset surgiu a partir da transformação da daycoval Participações em março de 2004, com o objetivo de atender aos clientes do Banco que procuram 
produtos sofisticados e desenhados de acordo com seu perfil Serviços Prestados no Brasil Gestão e administração de recursos aplicados no mercado financeiro local. Serviços 
Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement daycoval Asset arose from the transformation of daycoval Participações in march of 2004, with the objective of servicing clients of the Bank that aim for 
sophisticated products and designed according to their profile. Brazilian services management and administration of resources applied in the local financial market. non-
Brazilian services n/a
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
morris dayan Presidente/Ceo 20 roberto kropp diretor/director 25 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1599 31 76 6 867
Renda Fixa / Fixed Income 226 3 0 0 239
Multimercados / Hedge Funds 1177 21 63 5 502
Ações / stocks 92 4 0 0 114
FIDC 99 2 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 5 1 0 0 9
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 13 1 2

DLM INVISTA. Nome name dlm Invista Asset management s.A. endereço Address rua Felipe dos santos, 901, 11o. andar, Bairro lourdes, Belo Horizonte, mG, CeP 30180-160. 
rua Haddock lobo, 746, 6o. andar, Jardins, são Paulo, sP, CeP 01414-000 telefone telephone 31 3347-8009 / 11 3063-0059 sede da matriz Holding Country Brasil Página na 
internet Web site www.dlminvista.com.br e-mail relacionamento@dlminvista.com.br Fundação Inception date 2003      
     
missão da Asset A dlm Invista Gestão de recursos ltda. é um gestor de recursos financeiros independente, especializada em fundos multimercado, de ações e participações, 
cuja missão é “gerar valor e riqueza através da gestão de recursos financeiros”. serviços Prestados no Brasil Gestão profissional de recursos financeiros. serviços Prestados no 
exterior Gestão profissional de recursos financeiros.     
     
mission statement dlm Invista Gestão de recursos ltda is an independent financial resources manager, specializing in multi-market funds, stocks, and shares, whose mission 
is to “generate value and wealth through the management of financial resources”. Brazilian services Professional management of financial resources. non-Brazilian services 
Professional management of financial resources.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
daniel Castro domingos da silva sócio/CIo 14 eduardo Henrique donato de Almeida sócio Gestor/managing Partner 7 luiz Fernando lembi Iani sócio/CIo 14 marcelo Castro 
domingos da silva sócio/Presidente 17 Paulo sérgio Caputo Produtos estruturados/structured Products 5 Piero rosatelli Produtos estruturados/structured Products 4 rafael 
salgado matos sócio Gestor/managing Partner 6 roberto de Freitas vidal Filho diretor/director 20 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; XP Investimentos CCtvm; lr Investimentos AAI; lFI AAI; slW CvC; momento Investimentos AAI; Gradual CCtvm; more Invest 
Gestora de recursos; Finplan AAI; A7 AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Citibank
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 425 9 294 11 1493
Multimercados / Hedge Funds 324 3 269 8 1265
Ações / stocks 49 4 26 3 208
Previdência / retirement Funds 1 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 51 1 0 0 19

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Banco daycoval; Bny mellon  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco (renda fixa); Banco daycoval (multimercados - hedge funds); Bradesco (cambiais); Banco daycoval (renda variável)    
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DUNA. Nome name duna Asset management ltda. Endereço Address rua Bandeira Paulista, 600, conj. 112/113, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04532-001 Telefone telephone 
11 3246-7919 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.dunaasset.com E-mail luciano.jugdar@dunaasset.com Fundação Inception date 2008 
Investidores Investors 11 3246-7919 / luciano.jugdar@dunaasset.com / www.dunaasset.com     

Missão da Asset empresa independente de administração de recursos, dedicada a fundos de long and short e renda variável, e que busca retornos consistentes, no longo prazo, 
focando principalmente em ativos de alta liquidez. Serviços Prestados no Brasil Conference Calls sobre as posições dos fundos, discussão de Cenário macro. Serviços Prestados 
no Exterior n/a     
     
mission statement Independent company for administration of resources, dedicated to long, short, and variable income funds, and that aims for consistent returns, in the long term, 
focusing mainly on assets of high liquidity. Brazilian services Conference calls on the positions of the funds, discussion on the macro scenario. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Inácio Bezerra Ponchet sócio/Presidente 18 João ricardo Carvalho simões sócio/Partner 20 luciano metri Jugdar sócio/Partner 16 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Itaú unibanco; HsBC; Bny mellon serviços Financeiros dtvm; Capital serviços de AAI  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 218 6 176 6 90
Multimercados / Hedge Funds 120 2 120 4 66
Ações / stocks 98 4 56 2 24

EQUITAS. Nome name equitas Administração de Fundos de Investimentos ltda. Endereço Address rua Gomes de Carvalho, 1666, conj. 162, são Paulo, sP, CeP 04547-006 
Telefone telephone 11 3049-3300 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.equitas.com.br E-mail comercial@equitas.com.br Fundação 
Inception date 2006      
     
Missão da Asset Gestão de Fundos de Investimentos Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos de Investimentos Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos de 
Investimentos     
     
mission statement management of Investment Funds. Brazilian services management of Investment Funds non-Brazilian services management of Investment Funds.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Arison sakamoto sócio/Partner 11 eduardo mansi sócio Gestor/managing Partner 18 Felipe zaghen Gestor/manager 19 luis Felipe teixeira do Amaral sócio Gestor/managing 
Partner 18 Paulo eduardo lopes sócio/Partner 12  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual     
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1327 6 1154 15 1925
Multimercados / Hedge Funds 881 2 880 10 1052
Ações / stocks 446 4 274 5 873

EXPLORA. Nome name explora Investimentos Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. são Gabriel, 477, 6o. andar, são Paulo, sP, CeP 01435-001 Telefone telephone 
11 3463-5230 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.explorainvest.com.br E-mail contato@explorainvest.com.br Fundação Inception date 
2007 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3463-5230 / contato@explorainvest.com.br / www.explorainvest.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 
3463-5220 / investor.relations@explorainvest.com.br / www.explorainvest.com     
     
Missão da Asset maximizar o retorno dos investimentos de nossos parceiros através de análise fundamentalista com níveis de riscos mensuráveis. Serviços Prestados no Brasil 
A explora Investments é uma gestora de recursos independente, especializada na análise fundamentalista de empresas de capital aberto latino americanas, principalmente 
brasileiras, e que tem por objetivo a preservação e o crescimento do capital. Faz gestão ativa de estratégias long only e long short através de uma abordagem botom-
up detalhada das empresas e setores que estuda. Serviços Prestados no Exterior A explora Investments é uma gestora de recursos independente, especializada na análise 
fundamentalista de empresas de capital aberto latino americanas, principalmente brasileiras, e que tem por objetivo a preservação e o crescimento do capital. Faz gestão ativa 
de estratégias long only e long short através de uma abordagem botom-up detalhada das empresas e setores que estuda.    
 
mission statement maximizing the return of our partnerships investments through fundamentalist analysis with measurable levels of risks. Brazilian services explora 
Investments is an independent funds manager, specialized in the fundamentalist analysis of latin American publicly-held companies, mainly Brazilian companies, and has the 
objective of the preservation and the growth of the capital. It carries out the active management of long only and long short strategies through a detailed bottom-up approach 
of the companies and sectors that it studies. non-Brazilian services explora Investments is an independent funds manager, specialized in the fundamentalist analysis of latin 
American open capital companies, mainly Brazilian companies, and its objective is the preservation and growth of capital. It carries out the active management of long only 
and long short strategies through a detailed bottom-up approach of the companies and sectors that it studies. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
eduardo Imanichi munemori sócio/CIo 20 marcos Horie Gestor de risco/risk manager 9

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm  
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon    
    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 253 5 74 5 135
Multimercados / Hedge Funds 0 0 54 3 40
Ações / stocks 25 4 20 2 70
Participações / Participations (private equity) 228 1 0 0 25

FAR. Nome name Fator Administração de recursos ltda. Endereço Address rua dr. renato Paes de Barros, 1017, 12o. e 13o. andares, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3049-
9100 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bancofator.com.br E-mail fundosfator@bancofator.com.br Fundação Inception date 2013 
Investidores Investors 11 3049-9100 / fundosfator@bancofator.com.br / www.bancofator.com.br     

Missão da Asset Queremos ser reconhecidos como uma instituição especializada na gestão de produtos de investimento diferenciados, sempre com vistas à otimização do 
binômio risco-retorno e à geração de resultados consistentes para seus clientes. Serviços Prestados no Brasil A FAr realiza a gestão de fundos de investimento fortemente 
baseada em análise fundamentalista e com foco na preservação de capital do investidor. durante sua sólida trajetória, a FAr - Fator Administração de recursos construiu uma 
respeitada imagem de competência no mercado brasileiro, por meio de serviços diferenciados e resultados consistentes em seu portfólio de fundos de investimento de renda 
fixa, de multimercados, de renda variável e de governança corporativa. Serviços Prestados no Exterior A FAr – Fator Administração de recursos realiza a gestão de fundos 
offshore com estratégia de renda variável e multimercados para clientes no exterior.     

mission statement We want to be recognized as an institution specialized in the management of differentiated investment products, always with a view to the optimization 
of the bionomic risk-return and the generation of consistent result for our clients. Brazilian services FAr carries out the management of investment funds strongly based on 
fundamentalist analysis and with a focus on the preservation of the investor’s capital. Throughout its solid course, FAr - Fator Administração de recursos has constructed a 
respected image of competence in the Brazilian market, through differentiated services and consistent results in its portfolio of fixed income, multi-markets, variable income 
and corporative governance investment funds. non-Brazilian services FAr – Fator Administração de recursos carries out the management of offshore funds with variable 
income and multi-markets for clients abroad.

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fabio moser Presidente/Ceo 22 Fernando Jose diretor/director 20 marcos Paolozzi servulo da Cunha diretor/director 28  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
    
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3173 57 1345 36 5193
Curto Prazo / money market 67 1 4 1 67
Renda Fixa / Fixed Income 463 4 376 1 528
Multimercados / Hedge Funds 995 24 956 32 1401
Ações / stocks 1306 18 9 2 1140
Previdência / retirement Funds 56 4 0 0 4
Fundos Imobiliários / real estate Funds 96 3 0 0 2051
Participações / Participations (private equity) 191 3 0 0 2
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FRANKLIN TEMPLETON. Nome name Franklin templeton Investimentos Brasil ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 3311, 5o. andar, são Paulo, sP, CeP 
04538-133 Telefone telephone 11 3206-0010 Sede da Matriz Holding Country estados unidos Página na internet Web site www.franklintempleton.com.br E-mail brasil@
franklintempleton.com Fundação Inception date 1947 Investidores Investors 11 3206-0008 / lpedrin@franklintempleton.com / www.franklintempleton.com.br  
   
Missão da Asset É ser a principal organização de gestão de investimentos globais. Assegurada por nossos valores fundamentais e perspectiva única, nós alcançamos esta missão 
oferecendo soluções de investimento de alta qualidade, proporcionando excelente serviço. Serviços Prestados no Brasil n/a Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement Franklin templeton is the main organization managing global investments. secured by our fundamental values and unique perspective, we manage this 
mission by offering high quality investment solutions and providing excellent service. Brazilian services n/a non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
marcus vinicius m. d. Gonçalves diretor executivo/executive director 19 

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 303 Nº de Fundos /# of Funds 4

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available 
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco; Citibank dtvm; santander    
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2905 20 661 3 7407
Multimercados / Hedge Funds 1192 5 661 3 6312
Ações / stocks 1397 14 0 0 1094
Participações / Participations (private equity) 317 1 0 0 1

GAP. Nome name GAP Gestora de recursos ltda. Endereço Address Av. das Américas, 500, bloco 18, sala 304 , Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 2142-
1940 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gapasset.com.br E-mail contato@gapasset.com.br Fundação Inception date 1997 Investidores 
Investors 21 3219-2998 / sac@bnymellon.com.br / www.bnymellon.com.br/sf     
     
Missão da Asset Com foco voltado para a preservação de capital e o controle de riscos, a GAP se concentra na gestão de investimentos e no atendimento diferenciado. 
Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento. temos o compromisso de oferecer aos nossos clientes alternativas de investimentos diferenciadas e de elevada 
expectativa de retorno, capazes de atender a diversos perfis no longo prazo. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos de investimento.    
 
mission statement With a focus geared towards the preservation of capital and the control of risks, GAP concentrates on the management of investments and on a differentiated 
service. Brazilian services management of investment funds. We are committed to offer our clients alternatives to differentiated investments and of high return expectation, 
capable of paying attention to diverse profiles in the long term. non-Brazilian services management of Investment Funds.  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
renato Junqueira sócio/Presidente 23 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; GAP AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3340 9 2053 28 4407
Renda Fixa / Fixed Income 53 2 0 0 163
Multimercados / Hedge Funds 3287 7 1920 24 4191
Ações / stocks 0 0 116 3 52
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 16 1 1

FIDES. Nome name Fides Asset management ltda. Endereço Address rua rainha Guilhermina, 75, 2o. andar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3139-9975 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.fidesasset.com.br E-mail fides@fidesasset.com.br Fundação Inception date 2002 Investidores Investors 21 3139-9975 
/ ovieira@fidesasset.com.br / www.fidesasset.com.br     
     
Missão da Asset especialização na gestão de fundos long and short e long only, com foco em estratégias de renda variável e derivativos, buscando continuamente resultados 
acima de sua meta de rentabilidade. Serviços Prestados no Brasil A Fides Am é direcionada exclusivamente para gestão de recursos de terceiros e possui como diferencial 
competitivo a especialização na gestão de fundos long and short e long only, com foco em estratégias de renda variável e derivativos, buscando continuamente resultados 
acima de sua meta de rentabilidade, aliando uma criteriosa análise da relação risco/retorno das operações efetuadas à um forte viés de análise fundamentalista de setores 
microeconômicos e de empresas. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement specialization in the management of long, short, and long only funds, with a focus on strategies of variable income and derivatives, continuously aiming 
for results above its profitability target. Brazilian services Fides Am is directed exclusively for the management of third-party resources and has a competitive differential 
specializing in the management of long and short and long only funds, with a focus on strategies of variable income and derivatives, aiming continuously for results above 
their target of profitability, combining with a critical analysis of the risk/relation relationship of the transactions put into effect to a strong obliquity of fundamental analysis of 
microeconomic sectors and of companies. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Guilherme kokylko sócio/CIo 7 Jacques zonichenn sócio Gestor/managing Partner 13 miguel Pires Gonçalves Presidente/Ceo 34 otávio vieira sócio/CIo 19 roque sut ribeiro 
sócio Gestor/managing Partner 20 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; Credit suisse Hedging Griffo; Capital serviços de AAI; BB dtvm; Intrag dtvm; BtG Pactual Asset mAnagement; diagonal Investimentos 
AAI; Guelt AAI; solucao Inv AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 313 5 2 1 245
Multimercados / Hedge Funds 270 3 0 0 184
Ações / stocks 43 2 0 0 60
Previdência / retirement Funds 0 0 2 1 1

FINVEST. Nome name Finvest Gestão de Ativos ltda. Endereço Address rua Iguatemi, 151, 22o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3330-6300 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.finvest.com.br E-mail contato@finvest.com.br Fundação Inception date 2011 Investidores Investors 11 3330-6300 / contato@
finvest.com.br / www.finvest.com.br     
     
Missão da Asset ser referência no mercado de crédito estruturado, provendo soluções de financiamento sofisticadas que rentabilizam o capital de nossos investidores com uma 
melhor relação entre risco e retorno. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos estruturados Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement Acting as a reference in the structured credit market, providing sophisticated financial solutions that make a profit on the capital of our investors, with a 
better relationship between risk and return. Brazilian services management of structured Funds. non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Antonio Corrêa Bosco diretor/director 36 luis Claudio Garcia de souza sócio/Presidente 36 marcos moretti sócio Gestor/managing Partner 36 margot Greenman sócio 
Gestor/managing Partner 11 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual; Banco Paulista; Planner Corretora; Concórdia Corretora; Ativa Corretora 
  
Custodiantes Custodians  
Citibank; BtG Pactual; Banco Paulista   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 583 6 26 1 20
Multimercados / Hedge Funds 60 1 26 1 13
FIDC 7 2 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 517 3 0 0 6
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GAP PRUDENTIAL. Nome name GAP Prudential lt Gestão de recursos Endereço Address Av. das Américas, 500, bloco 18, sala 304 , Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ Telefone 
telephone 21 2142-1940 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gapasset.com.br E-mail contato@gapasset.com.br Fundação Inception date 
2009 Investidores Investors 21 3219-2998 / sac@bnymellon.com.br / www.bnymellon.com.br/sf     
     
Missão da Asset Com foco voltado para a preservação de capital e o controle de riscos, a GAP se concentra na gestão de investimentos e no atendimento diferenciado. 
Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento. temos o compromisso de oferecer aos nossos clientes alternativas de investimentos diferenciadas e de elevada 
expectativa de retorno, capazes de atender a diversos perfis no longo prazo. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos de investimento.    
 
mission statement With a focus geared towards the preservation of capital and the control of risks, GAP concentrates on the management of investments and with a 
differentiated service. Brazilian services management of Investment Funds. We are committed to offer our clients differentiated investment alternatives and a high return 
expectation, capable of coping with diverse profiles in the long term. non-Brazilian services management of Investment Funds. 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
emanuel Carlos Pereira da silva sócio/Presidente 23 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; GAP AAI  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual   
  

GARDE. Nome name Garden City Participações e Administrações de recursos ltda. Endereço Address Av. magalhães de Castro, 4800, ed. Park tower 13o. andar, são Paulo, 
sP Telefone telephone 11 3017-0570 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gardeam.com.br E-mail clientes@gardeam.com.br Fundação 
Inception date 2013 Investidores Investors 11 3017-0570 / clientes@gardeam.com.br / www.gardeam.com.br     
     
Missão da Asset A Garde Asset management é uma gestora de recursos independente. Focada em fundos alternativos, busca obter rentabilidade superior e consistente no 
longo prazo para seus clientes. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos no segmento multimercados. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos no segmento 
multimercados.     
     
mission statement Garde Asset management is a manager of independent resources. It is focused on alternate funds, aiming to gain greater and consistent profitability in the 
long term for its clients. Brazilian services management of funds in the multi-markets segment. non-Brazilian services management of funds in the multi-markets segment.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos Calabresi sócio/CIo 30 daniel Weeks sócio/Partner 10 diego donadio sócio/Partner 11 marcelo Giufrida sócio/Presidente 30 marcio Georgetti sócio Gestor/managing 
Partner 16 ricardo vaz Guimarães sócio Gestor/managing Partner 16 rodrigo Pagnani sócio Gestor/managing Partner 12 Thierry Barbe sócio/Partner 16  
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual    
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual 
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 91 1 143 3 63
Multimercados / Hedge Funds 91 1 143 3 63

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3401 29 95 3 1073
Renda Fixa / Fixed Income 948 6 0 0 20
Multimercados / Hedge Funds 1650 10 60 2 595
Ações / stocks 788 10 35 1 425
Previdência / retirement Funds 9 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 6 2 0 0 32

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 7495 41 5586 19 1173
Multimercados / Hedge Funds 3562 22 2329 10 669
Ações / stocks 880 5 509 4 262
Previdência / retirement Funds 51 2 51 2 4
Fundos Imobiliários / real estate Funds 112 1 0 0 194
Participações / Participations (private equity) 2890 11 2696 3 44

GÁVEA. Nome name Gávea Investimentos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 1100, 7o. andar, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3526-9901 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gaveainvest.com.br E-mail relacionamento@gaveainvest.com.br Fundação Inception date 2003 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 11 3526-9901 / 21 3526-9901 / relacionamento@gaveainvest.com.br / www.gaveainvest.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 21 
3526-9116 / rfiaes@gaveainvest.com.br / www.gaveainvest.com.br     
     
Missão da Asset obter retorno absoluto no médio e longo prazo. Gestão baseada em análise macro e fundamentalista, com foco na preservação de capital. Áreas de negócios: 
Fundos multimercado, de Ações, Private equity e Imobiliário. Serviços Prestados no Brasil Para nos multimercado, mensalmente enviamos um relatório do fundo e carta 
de gestão e semanalmente um relatório de risco (com defasagem de 2 semanas) do fundo master. Adicionalmente, realizamos teleconferências, visitas, e temos dois sócios 
e membros dos comitês de investimentos que também dão suporte aos investidores. Serviços Prestados no Exterior mensalmente enviamos um relatório do fundo e carta 
de gestão e semanalmente um relatório com o retorno estimado do fundo. também realizamos teleconferências, visitas, e temos dois sócios e membros dos comitês de 
investimentos que dão suporte aos investidores.      
     
mission statement to obtain an absolute return in the medium and long term. management based on macro and fundamentalist analysis, with a focus on the preservation of 
capital. Areas of business: multi-market funds, shares, private equity and real estate. Brazilian services For that of the multi-market, we send a report of the fund and a letter 
of management monthly and a risk report weekly (with a lag of 2 weeks) of the master fund. Additionally, we carry out teleconferences, visits, and we have two associates and 
members of the committees of investments, which also give support to the investors. non-Brazilian services We send a fund report and a management letter every month 
and a report with the estimated return of the fund weekly. Additionally, we carry out teleconferences, visits, and we have two associates and members of the committees of 
investments, which also give support to the investors. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Amaury Bier Presidente/Ceo 22 Arminio Fraga neto diretor/director 22 Christopher meyn diretor/director 21 eduardo rudge diretor/director 24 edward Amadeo diretor/
director 28 Gabriel srour diretor/director 12 luiz H. Fraga diretor/director 28 Thomas de mello e souza diretor/director 20

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco    
  
  

GLOBAL EQUITY. Nome name Global equity Administradora de recursos s.A. Endereço Address rua lauro muller, 116, sala 1802, torre do rio sul, Botafogo, rio de Janeiro, 
rJ Telefone telephone 21 2125-8300 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.globalequity.com.br E-mail beatriz.figueiredo@globalequity.
com.br Fundação Inception date 1994 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 2125-8300 / onito.barbosa@globalequity.com.br / www.globalequity.com.br Investidores 
Estrangeiros Foreign Investors 21 2125-8300 / julius.buchenrode@globalequity.com.br / www.globalequity.com.br     
     
Missão da Asset nossa missão é agregar valor através da ética e responsabilidade para nossos investidores, com agilidade, criatividade, eficiência, segurança e transparência. 
Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de renda variável, FII, FIP, renda Fixa e Crédito Privado. Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos de Investimento em 
Participações (FIP)     
     
mission statement our mission is to add value through ethics and responsibility for our investors, with agility, creativity, efficiency, security and transparency. Brazilian services 
management of variable income funds, FII, FIP, fixed income and private credit. non-Brazilian services management of investment funds in shares (FIP).
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos Cesar da silva ruiz diretor/director 25 Julius Haupt Buchenrode diretor/director 43 marco Antônio de Freitas Pinheiro Presidente/Ceo 28 onito Barnabé Barbosa Junior 
Presidente/Ceo 26 Patricia Araujo Branco diretor/director 16 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Citibank dtvm; Crv dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Citibank dtvm; Bradesco Asset management dtvm; Crv dtvm    
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3298 12 501 1 19
Multimercados / Hedge Funds 1855 7 501 1 7
FIDC 0 2 0 0 0
Participações / Participations (private equity) 1443 3 0 0 12
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GPS. Nome name CFo Administração de recursos ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 1830, torre 3, 10o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2161-
2400 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gpsinvestimentos.com E-mail contato@gpsbr.com Fundação Inception date 1999   
   
Missão da Asset Prestar assessoria financeira global isenta de conflitos de interesse à clientes de elevado patrimônio financeiro. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos 
e Assessoria Financeira aliado a um rigoroso controle de risco. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement offering global financial advice without conflicts of interest to clients with high financial equity. Brazilian services management of resources and Financial 
Advisor combined with a strict risk control. non-Brazilian services n/a 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Fabio oliveira sócio/CIo 24 José eduardo martins sócio Gestor/managing Partner 28 marco Belda sócio Gestor/managing Partner 28 Paulo marchi sócio Gestor/managing Partner 15 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available 
  
Custodiantes Custodians  
Citibank dtvm; Crv dtvm; Bny mellon serviços Financeiros dtvm; BtG Pactual    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 9234 139 9118 130 4594
Referenciado DI / Indexed dI 0 0 10 1 52
Renda Fixa / Fixed Income 136 2 115 1 551
Multimercados / Hedge Funds 5273 123 7912 119 3090
Ações / stocks 246 8 1067 8 890
Previdência / retirement Funds 31 3 13 1 4
Participações / Participations (private equity) 3547 3 0 0 7

GRADUAL. Nome name Gradual Corretora Câmbio títulos valores mobiliários Câmbio s.A. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 50, 6o. andar, vila nova 
Conceição, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3372-8300 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gradualinvestimentos.com.br E-mail 
fdelima@gradualinvestimentos.com.br Fundação Inception date 1991      
     
Missão da Asset oferecer um serviço de qualidade e diferenciado visando atender as expectativas e retorno dos clientes alinhados a valores éticos e melhores práticas de 
mercado. Serviços Prestados no Brasil Administração e Gestão com foco nos seguintes produtos:Fundos de Ações, Fundos de Investimentos em Participações, Fundos 
de Investimentos Imobiliários, Fundos de Ações, renda Fixa e multimercados. Serviços Prestados no Exterior Administração e Gestão de Fundos de Investimentos em 
Participações (quotistas residentes no exterior)     
     
mission statement offers a quality and differentiated service by aiming to service to the expectations and return of the clients combined with ethical values and better market 
practices. Brazilian services Administration and management with a focus on the following products: asset funds, investment funds in shares, real estate investment funds, 
asset, fixed income and multi-market funds. non-Brazilian services Administration and management of Investment Funds in shares (shareholders residing abroad).
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
evandor soeiro Campos diretor/director 32 Fernanda de lima sócio/Presidente 20 Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior diretor/director 30 Gizele vicente mora diretor/
director 23   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
todos os nossos AAI; Bny mellon    
  
Custodiantes Custodians  
Banco Paulista; santander; deutsche Bank; Itaú unibanco; Bny mellon
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 852 64 0 0 190
Multimercados / Hedge Funds 3 2 0 0 12
Ações / stocks 3 2 0 0 12
FIDC 560 52 0 0 152
Participações / Participations (private equity) 287 8 0 0 14

GRAU. Nome name Grau Gestão de Ativos Endereço Address rua Afonso Bras, 579, 3o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3845-4370 Sede da Matriz Holding Country 
Brasil Página na internet Web site www.graugestao.com.br E-mail grau@graugestao.com.br Fundação Inception date 2005     
 
Missão da Asset Buscar excelência na gestão de recursos de terceiros, utilizando avaliações técnicas e fundamentalistas, controle de alocação de risco e política de compliance. 
Serviços Prestados no Brasil Gestão, controle de risco e processamento de Carteiras e Fundos de Investimentos Serviços Prestados no Exterior Gestão, controle de risco e 
processamento de Carteiras e Fundos de Investimentos     
     
mission statement search for excellence in the management of third-party resources, using technical and fundamentalist assessments, control of risk allocation and compliance 
policy. Brazilian services management, risk control and processing of Portfolios and Investment Funds. non-Brazilian services management, risk control and processing of 
Portfolios and Investment Funds.  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Carlos lintz sócio Gestor/managing Partner 15 Álvaro Almeida sócio/Partner 30 Carlos Augusto levorin sócio Gestor/managing Partner 32 Gisele Bossa Graça 
diretor/director 20 Jorge moyses dib neto sócio Gestor/managing Partner 17 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
H2m; CGd securities; sunrise; rCm AAI  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Credit suisse; Bulltick Capital markets   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 143 7 0 0 150
Multimercados / Hedge Funds 101 5 0 0 128
Ações / stocks 5 1 0 0 20
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 36 1 0 0 2

GTI. Nome name GtI Administração de recursos ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 1726, conj. 92, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3078-1058 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gtinvest.com.br E-mail gti@gtinvest.com.br Fundação Inception date 2007 Investidores Brasileiros Brazilian 
Investors 11 3078-1058 / gti@gtinvest.com.br / www.gtinvest.com.br/pt Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3078-1058 / gti@gtinvest.com.br / www.gtinvest.com.br/en  
    
Missão da Asset Buscamos gerar retornos consistentes no médio e longo prazo por meio do investimento em empresas listadas na bolsa de valores brasileira com filosofia value 
investing, buscando gerar alpha e capturar equity risk premium Serviços Prestados no Brasil gestão de carteiras Serviços Prestados no Exterior gestão de carteiras  
   
mission statement We aim to generate consistent returns in the medium and long term through the investment in companies listed on the Brazilian stock exchange with a value 
investing philosophy, aiming to generate alpha and capture premium equity risk. Brazilian services management of portfolios. non-Brazilian services management of portfolios. 

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
André Gordon sócio/CIo 19 luiz Fernando Pereira Alves Jr. sócio/Partner 8 Pedro Grimaldi sócio/Partner 8 Pedro Pessoa de Andrade sócio/Partner 7 rodrigo Glatt sócio/
Partner 16 yijeng tang sócio/Partner 16   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 89 4 22 2 108
Multimercados / Hedge Funds 12 1 12 1 17
Ações / stocks 72 2 0 0 88
Previdência / retirement Funds 5 1 10 1 3
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GUEPARDO. Nome name Guepardo Investimentos ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 3311, 4o. andar, conj. 41, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3103-9200 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.guepardoinvest.com.br E-mail contato@guepardoinvest.com.br Fundação Inception date 2004 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3103-9200 / contato@guepardoinvest.com.br / www.guepardoinvest.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 
3103-9214 / info@guepardoinvest.com.br / www.guepardoinvest.com     
     
Missão da Asset ser a melhor gestora de fundos de ações, long only de retorno absoluto com estratégia de investimento em valor (value investing). Serviços Prestados no 
Brasil Gerir fundos de Ações de retorno absoluto. Serviços Prestados no Exterior Gerir fundos de Ações de retorno absoluto.    
 
mission statement to be the best share funds and long only manager with absolute return on a value investing strategy. Brazilian services managing asset funds with absolute 
return. non-Brazilian services managing asset funds with absolute return.  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Grzybowski research 15 Carlos maurício mirandola Compliance 9 Gustavo de Paula moraes research 7 Heloisa Gurgel neves Cruz research 9 leone Boscarol 
research 1 marina de Queiroz Ferreira Fernandes research 8 Pedro Alcantara ozores relação com Investidores/Investor relations 7 rafael Ferraz dias de moraes research 8 
roberto de magalhães esteves research 7 vinicius murakami yamamoto research 4

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco    
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1648 7 1640 18 1820
Ações / stocks 1648 7 1640 18 1820

IBIUNA. Nome name Ibiuna Investimentos ltda. Endereço Address Av. são Gabriel, 477, 15o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2655-0355 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.ibiunainvest.com.br E-mail contato@ibiunainvest.com.br Fundação Inception date 2013 Investidores Investors 11 2655-0355 / 
contato@ibiunainvest.com.br / www.ibiunainvest.com.br     
     
Missão da Asset Gestora de investimentos liderada por mário torós, rodrigo Azevedo e André lion. A empresa tem como base um sólido time de gestão, método e disciplina 
na gestão de recursos, cultura meritocrática e elevados padrões de governança e infra-estrutura. Serviços Prestados no Brasil A Ibiuna Investimentos é uma empresa de gestão 
de investimentos baseada em são Paulo, atualmente com r$3,4 bilhões em ativos sob gestão em estrategias liquidas distribuídos em 3 famílias de fundos: multimercado macro, 
ações e previdência. Serviços Prestados no Exterior A empresa possui atualmente um único fundo offshore aberto destinado a clientes estrangeiros.   
  
mission statement Investments manager led by mário torós, rodrigo Azevedo and André lion. The company has as a base a solid management team, method and discipline in 
the management of resources, meritocratic culture and high standards of governance and infrastructure. Brazilian services Ibiuna Investimentos is an investments management 
company based in sao Paulo, currently with r$3.4bn in assets under management in net strategies distributed in three family funds: macro multi-market, shares and pensions. 
non-Brazilian services The company currently has a single offshore fund intended for foreign clients.

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
André silva telles lion diretor executivo/executive director 20 Caio marcus de Aquino e santos diretor executivo/executive director 17 Carlos Augusto saldanha diretor 
executivo/executive director 15 mario Gomes torós diretor executivo/executive director 23 rodrigo Perestrelo storti diretor executivo/executive director 15 rodrigo telles 
da rocha Azevedo diretor executivo/executive director 19    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3314 7 3302 11 1713
Multimercados / Hedge Funds 3197 5 3186 8 1632
Ações / stocks 48 1 47 1 77
Previdência / retirement Funds 69 1 69 2 4

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco
  
 

ICATU VANGUARDA. Nome name Icatu vanguarda Administração de recursos ltda. Endereço Address Praça 22 de Abril, 36, 6o. andar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 
21 3824 3911 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.icatuvanguarda.com.br E-mail asset@icatuvanguarda.com.br Fundação Inception date 
2003 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3824-7107 / asset@icatuvanguarda.com.br / www.icatuvanguarda.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 21 
3824 7107 / asset@icatuvanguarda.com.br / www.icatuvanguarda.com.br     
     
Missão da Asset estamos focados na gestão de recursos para clientes institucionais, assim como oferecer soluções adequadas para cada um dos nossos investidores. Priorizamos 
a permanente a consistência na performance, atrelada à melhor relação risco/retorno. Serviços Prestados no Brasil realizamos serviço de gestão de recursos financeiros. 
Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement We are focused on the management of resources for institutional clients, as well as offering suitable solutions for each one of our investors. We prioritize 
permanence and consistency in the performance, coupled with the best risk/return relationship. Brazilian services We carry out the management of financial resources. non-
Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
marcio simas Presidente/Ceo 20 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 8741 59 4099 66 1191
Renda Fixa / Fixed Income 4076 32 275 9 805
Multimercados / Hedge Funds 389 8 609 12 72
Ações / stocks 201 3 3 2 89
Previdência / retirement Funds 4074 16 3212 43 225

bnpparibas.com.br

Fundos BNP Paribas Access
Investimento sem Fronteiras
Fundos BNP Paribas Access

Diversi� cação internacional através de Fundos constituídos no Brasil, com mais duas 
alternativas de investimento.
O Investidor que já contava com os Fundos Access Equity World e Access USA, que possuem histórico de performance local superior a 18 meses, 
agora conta com os fundos Access Europe, que traz ao investidor local toda a expertise do BNP Paribas, um dos principais gestores de recursos 
do continente europeu, e Access Global Stars que reúne em único produto, fundos globais de renomadas empresas de gestão. 

Além da estrutura global de serviços, o investidor tem à disposição um time de especialistas no Brasil para atendimento e suporte técnico.

Para mais informações, ligue: 11 3049.2820

Os fundos Access são classifi cados na legislação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar no segmento investimentos no exterior - resolução CMN nº3792, de 24 de setembro de 2009. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e 
regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para mais informações e detalhes sobre os Fundos, acesse o site: www.bnpparibas.com.br. Estes fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos fi nanceiros no 
exterior. Não há garantia de que estes fundos terão o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em signifi cativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas 
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de 
funcionamento da Ouvidoria é de segunda à sexta-feira, das 09h às 18h. Administração: Banco BNP Paribas S.A. / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR

A presente instituição aderiu ao 
Código ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas para os Fundos 
de Investimento.

Asset_AnuarioFundos_Access_Jan2014_V2.indd   2 13/05/2014   17:08:59
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Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 5 2 0 0 12
Multimercados / Hedge Funds 5 1 0 0 12
Participações / Participations (private equity) 0 1 0 0 0

ÍCONE. Nome name Ícone Investimentos ltda. Endereço Address rua Hungria, 888, 8o. andar, Jardim europa, são Paulo, sP, CeP 01455-905 Telefone telephone 11 3030-0470 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.iconeinvest.com.br E-mail contato@iconeinvest.com.br Fundação Inception date 2010 Investidores 
Investors 11 3030-0470 / contato@iconeinvest.com.br / www.iconeinvest.com.br     
     
Missão da Asset A Ícone Investimentos é uma gestora de fundos de investimento independente, com foco estratégico em capital empreendedor, desenvolvimento imobiliário, 
crédito privado e multimercado. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento liquidos e IlÍquidos e assessoria em gestão de patrimônio. Atualmente realiza 
a gestão do fundo Ícone Absoluto multimercado. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Ícone Investimentos is a manager of independent investment funds, with a strategic focus on entrepreneurship capital, real estate development, private and 
multi-market credit. Brazilian services management of net and gross investment funds and advisor in equity management. It currently carries out the management of the Ícone 
Absoluto multimercado fund. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Patrick Gontier diretor executivo/executive director 20 roberto Galinari Junior diretor/director 15 roberto luiz tiezzi Gomez diretor executivo/executive director 30

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; A7 AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco (renda variável / renda fixa / multimercados)   
  
 

IGUANA. Nome name Iguana Investimentos ltda. Endereço Address rua Artur de Azevedo, 1767, conj. 91, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3067-5949 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.iguanainvestimentos.com.br E-mail contato@iguanainvestimentos.com.br Fundação Inception date 2009 
Investidores Investors 11 3067-5949 / contato@iguanainvestimentos.com.br / www.iguanainvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset desenvolver e entregar produtos de valor para os clientes. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos e de carteiras administradas. Serviços Prestados no 
Exterior Gestão de fundos e de carteiras administradas.     
     
mission statement developing and delivering valuable products to clients. Brazilian services management of funds and managed portfolios. non-Brazilian services management 
of funds and managed portfolios.
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Cláudio silva Fernandes sócio/Partner 18 manuel roberto Bravo Caldeira sócio/Partner 33  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
A7; sGI; magna Investimentos
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon    
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 13 1 0 0 84
Ações / stocks 13 1 0 0 84

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 104 8 0 0 148
Renda Fixa / Fixed Income 23 2 0 0 44
Multimercados / Hedge Funds 71 5 0 0 79
Ações / stocks 10 1 0 0 25

INFINITY. Nome name Infinity Asset management Administração de recursos ltda. Endereço Address rua Funchal, 418, 23o. andar, são Paulo, sP, CeP 04551-060 Telefone 
telephone 11 3049-0770 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.infinityasset.com.br E-mail infinity@infinityasset.com.br Fundação Inception 
date 2013 Investidores Investors 11 3049-0770 / movimento@infinityasset.com.br / www.infinityasset.com.br     
     
Missão da Asset Gestão e alocação em fundos de investimentos para os clientes Infinity, com a proposta de criar serviços diferenciados e inovadores, oferecendo uma filosofia 
de investimento própria e exclusiva de gestão. Serviços Prestados no Brasil A Infinity Asset management é uma empresa especializada em gestão de fundos, distribuição 
de títulos, securitização de recebíveis, assessoria e consultoria financeira para empresas. A Infinity Asset management presta serviços de Gestão e Alocação, prezando pela 
alta qualidade e segurança, agregando valor para o cliente, sempre com o compromisso de preservação do patrimônio. opera em todos os segmentos do mercado financeiro 
nacional e desenvolve soluções customizadas para seus clientes. Serviços Prestados no Exterior Até o presente momento ainda não possuímos clientes no exterior.  
   
mission statement management and allocation in investment funds for Infinity clients, with the proposal of creating differentiated and innovative services, offering its own 
and exclusive investment management philosophy. Brazilian services Infinity Asset management is a company specialized in the management of funds, distribution of bonds, 
the securitization of receivables and financial advising and consultancy for companies. Infinity Asset management provides management and Allocation services, valuing high 
quality and security, adding value for the client, always with the compromise of equity preservation. It operates in all of the segments of the national financial market and it 
develops customized solutions for its clients. non-Brazilian services Currently we still do not have clients abroad. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
André tadeu Paes de souza diretor/director 17 david Jesus Gil Fernandez Presidente/Ceo 28 Felipe José vidigal diretor/director 17 sérgio Alves Pessanha diretor/director 28 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Add investments AAI; magalhaes AAI; r de C Going AAI; spinelli CvmC; um Investimentos Ctvm; vethor AAI eIrelI; XP Investimentos CCtvm  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco   
  
  

INFRA. Nome name Infra Asset management ltda. Endereço Address rua Padre João manuel, 923, 11o. andar, Cerqueira César, são Paulo, sP, CeP 01411-001 Telefone telephone 
11 3060-9177 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.infraasset.com E-mail contato@infraasset.com Fundação Inception date 2003 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3060-9177 / contato@infraasset.com / www.infraasset.com     
     
Missão da Asset A InFrA Asset é uma gestora com foco em infraestrutura (energia, saneamento e real estate), destacando-se pela gestão de Fundos de Investimento em 
Participações e projetos estruturados. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos visando agregação e geração de valor através da gestão plena de ativos de elevada 
complexidade estrutural. A InFrA se destaca pela participação desde a originação, desenvolvimento, implantação e operação dos projetos, considerando a necessidade de 
expertise e conhecimento profundo das especificidades de diferentes setores. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement InFrA Asset is a manager with a focus on infrastructure (energy, sanitation and real estate), highlighting the management of investment funds in shares 
in structured projects. Brazilian services managing funds aiming for the aggregation and generation of value through the complete management of assets of high structural 
complexity. InFrA stands out for its participation with its originality, development, implementation and product operation, taking into consideration the need for expertise 
and deep knowledge of the specificities of different sectors. non-Brazilian services n/a 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
João mauro Boschiero diretor/director 23 marcos Jose lourenço Ferreira diretor/director 20 Paulo Boschiero diretor/director 5 Pedro Paulo de leoni ramos diretor/director 
23 ricardo kassardjian diretor/director 16 sima medeiros diretor/director 20 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
santander; Itaú unibanco 
  
Custodiantes Custodians  
santander; Itaú unibanco; Planner Corretora   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1643 8 0 0 17
Renda Fixa / Fixed Income 295 2 0 0 1
Fundos Imobiliários / real estate Funds 196 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 1059 3 0 0 12
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 92 2 0 0 3
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INTEGRAL. Nome name Integral Investimentos s.A. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 1744, 1o. e 4o. andares, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3103-9999 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.integralinvestimentos.com.br E-mail brunoajr@integralinvest.com.br Fundação Inception date 2006 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3103-9955 / reinaldo@integralinvest.com.br / www.integralinvest.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3103-
9999 / guilherme@integralinvest.com.br / www.integralinvest.com.br     
     
Missão da Asset A Integral Investimentos é uma gestora de recursos independente, especializada em operações de crédito estruturado e securitização. Serviços Prestados no 
Brasil estruturação, gestão de FIdC e demais fundos estruturados, gestão de carteiras discricionárias que aloquem recursos em ativos de renda Fixa de crédito estruturado 
Serviços Prestados no Exterior estruturação, gestão de FIdC e demais fundos estruturados, gestão de carteiras discricionárias que aloquem recursos em ativos de renda Fixa 
de crédito estruturado     
     
mission statement Integral Investimentos is an independent resources manager specializing in structured credit and securitization operations. Brazilian services structuring, 
management of FIdC and other structured funds, management of discretionary portfolios that allocate resources in structured credit fixed income assets. non-Brazilian services 
structuring, managing FIdC and other structured funds, management of discretionary portfolios that allocate resources in assets of Fixed Income of structured credit 

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Bruno Amadei Junior sócio/Partner 30 Guilherme Arruda Camargo sócio/Partner 20 marcelo Giraudon sócio/Partner 30   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Banco Paulista; santander; Banco Petra; deustche Bank 
  
    
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 7186 57 0 0 1198
Renda Fixa / Fixed Income 115 1 0 0 1
Multimercados / Hedge Funds 77 2 0 0 12
FIDC 6900 52 0 0 1183
Fundos Imobiliários / real estate Funds 44 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 50 1 0 0 1

ITACARÉ. Nome name Itacaré Capital Consultoria e Administração de valores mobiliários Endereço Address rua leopoldo Couto de magalhães Junior, 110, 10o. andar, conj. 
101/102, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2678-0800 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.itacarecapital.com E-mail ir@itacarecapital.
com Fundação Inception date 2007 Investidores Investors 11 2678-0800 / ir@itacarecapital.com / www.itacarecapital.com    
 
Missão da Asset Gestor de fundos de private equity, com foco em projetos turísticos-residenciais no Brasil. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos de investidores 
institucionais através de fundos de investimento de longo prazo. Serviços Prestados no Exterior Gestão de recursos de investidores institucionais através de fundos de 
investimento de longo prazo.     
     
mission statement manager of private equity funds, with a focus on tourist-residential projects in Brazil. Brazilian services management of resources of institutional investors 
through long-term investment funds. non-Brazilian services management of resources of institutional investors through long-term investment funds. 
 
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
edith Bertoletti diretor executivo/executive director 19 Frederico schiliró diretor/director 14 Pedro miranda Presidente/Ceo 18   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BIAm Gestão de Capitais    
  
Custodiantes Custodians  
eFG Private Bank 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 0 1 0 0 0
Participações / Participations (private equity) 0 1 0 0 0

JARDIM BOTÂNICO. Nome name Jardim Botânico Partners Investimentos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 245, 6o. andar, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone 
telephone 21 2512-5574 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.jbinvest.com.br E-mail info@jbinvest.com.br Fundação Inception date 2013 
Investidores Investors 21 2512-5574 / info@jbinvest.com.br / www.jbinvest.com.br     
     
Missão da Asset Gestão independente de recursos focada em 2 áreas: fundos de ações e private equity. nossos investimentos são realizados com uma perspectiva de longo prazo 
sendo acompanhados com rigorosa disciplina em todos os seus estágios. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos. Serviços Prestados no Exterior Gestão de recursos.  
   
mission statement Independent management of resources focused on two areas: share funds and private equity. our investments are carried out with a long-term perspective 
followed up with strict discipline in all of its stages. Brazilian services management of funds. non-Brazilian services management of funds. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
eduardo Faria sócio/CIo 33 eduardo rezende sócio/CIo 22 José luiz osorio sócio/Presidente 41   

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 77 Nº de Fundos /# of Funds 2

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Itajubá Investimentos; em Funding ltd    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual; Itaú unibanco; Citibank; BnP Paribas 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 269 4 148 2 143
Ações / stocks 194 2 148 2 110
Participações / Participations (private equity) 75 2 0 0 33

JGP. Nome name JGP Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua Humaitá, 275, 11o. andar, Humaitá, rio de Janeiro, rJ, CeP 22261-005 Telefone telephone 21 3528-8250 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.jgp.com.br E-mail jgp@jgpdtvm.com.br Fundação Inception date 1998 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 21 3528-8250 / jgp@jgpdtvm.com.br / www.jgp.com.br     
     
Missão da Asset A JGP é um grupo prestador de serviços, não ligado a qualquer conglomerado financeiro, especializado na gestão discricionária de recursos. Serviços Prestados 
no Brasil Gestão discricionária de recursos. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement JGP is a provider group of services, not linked to any financial conglomerate, specializing in the discretionary management of resources. Brazilian services 
discretionary management of resources. non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Andre Jakurski diretor executivo/executive director 40 Arlindo raggio diretor executivo/executive director 22 Henrique Alhante diretor/director 22 roberto Berardo diretor/
director 20  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco    
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 8973 56 5828 34 2698
Renda Fixa / Fixed Income 19 1 0 0 1
Multimercados / Hedge Funds 6714 39 4647 23 2123
Ações / stocks 1632 7 705 5 443
FIDC 157 1 165 3 118
Participações / Participations (private equity) 186 1 0 0 4
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 264 7 311 3 9
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KONDOR. Nome name kondor Administradora e Gestora de recursos Financeiros ltda. Endereço Address Av. Angélica, 2346, 16o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
3014 1111 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.kondorinvest.com.br E-mail kondorinvest@kondorinvest.com.br Fundação Inception date 
2006 Investidores Investors 11 3014-1111 / kondorinvest@kondorinvest.com.br / www.kondorinvest.com.br     
     
Missão da Asset A kondor Invest busca por intermédio de seus produtos oferecer ganhos consistentes a longo prazo com análise e controle de riscos rigorosos, atuando para 
isso nos mercados nacionais e internacionais. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos multimercado e fundos de Ações. Serviços Prestados no Exterior Gestão de 
fundos macro e equities.     
     
mission statement kondor Invest aims through its products to offer consistent gains in the long term with analysis and control of rigorous risks, acting for these purposes in 
the national and international markets. Brazilian services management of multimarket funds and asset funds. non-Brazilian services management of macro funds and equities.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Christiano Chadad diretor/director 18 marc kattan diretor/director 19 rodrigo veiga diretor/director 24   

LACAN. Nome name lacan Investimentos e Participações ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 201, conj. 82, Pinheiros, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
3372-1234 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.grupolacan.com.br E-mail lacaninvest@grupolacan.com.br Fundação Inception date 2001 
Investidores Investors 11 3372-1234 / lacan@grupolacan.com.br / www.grupolacan.com.br     
     
Missão da Asset A lacan Investimentos presta serviços financeiros adequados às necessidades dos clientes, através de processos de análises intensivos em pesquisa, buscando 
proporcionar consistência de resultados no longo prazo Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos e carteiras administradas e estruturação de fundos alternativos Serviços 
Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement lacan Investimentos provides financial services suited to the needs of the clients, through intensive analyses procedures in research, looking to provide 
consistency in results in the long term. Brazilian services management of funds and managed portfolios and structuring of alternative funds. non-Brazilian services We do not 
provide this service. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Bomfim diretor/director 20 daniela romero diretor/director 4 Guilherme Ferreira diretor/director 1 luiz Augusto de oliveira Candiota sócio/Presidente 27  
  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available 
  
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon; Intrag dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon; Itaú unibanco; santander 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 555 14 0 0 223
Renda Fixa / Fixed Income 158 1 0 0 6
Multimercados / Hedge Funds 140 3 0 0 126
Ações / stocks 87 5 0 0 56
Previdência / retirement Funds 15 1 0 0 1
FIDC 0 2 0 0 0
Participações / Participations (private equity) 53 1 0 0 33
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 101 1 0 0 1

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 4036 11 3696 14 1542
Renda Fixa / Fixed Income 2 1 0 0 3
Multimercados / Hedge Funds 3596 6 3696 14 1403
Ações / stocks 437 4 0 0 136

LAVORO. Nome name lavoro Asset management s.A. Endereço Address Av. das Américas, 500, bloco 21, salas 206/241/242/243, Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ, CeP 22640-
100 Telefone telephone 21 3501-0051 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.lavoroasset.com.br/site/ E-mail victor@lavoroasset.com.
br Fundação Inception date 2011 Investidores Investors 21 3501-0051 / ricardo@lavoroasset.com.br / www.lavoroasset.com.br/site/    
 
Missão da Asset Prover soluções em Fundos de Investimentos para investidores qualificados, utilizando da experiência de sua equipe, com ênfase em investimentos em 
participações, mercado imobiliário, ativos originados em operações de crédito e renda fixa. Serviços Prestados no Brasil serviços de Gestão de Carteira de valores mobiliários 
previstos na Instrução Cvm nº 306, de 05 de maio de 1999, através do Ato declaratório Cvm nº 11.963, de 6 de outubro de 2011. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement Providing solutions in investment funds for qualified investors, using the experience of its team, with an emphasis in investments in shared, real estate 
market, and assets originated from credit operations and fixed income. Brazilian services management security Portfolios services foreseen in Cvm directive no 306 of may 5, 
1999, through declaratory Act of Cvm no 11.963, of october 6, 2011. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos André mayon Benevides neves diretor/director 25 ricardo leal Wakim Presidente/Ceo 27   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Petra Personal trader Ctvm; Corval Corretora de valores    
  
Custodiantes Custodians  
Banco Petra, santander   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 65 3 0 0 6
FIDC 65 3 0 0 6

KINEA. Nome name kinea Investimentos ltda. Endereço Address rua minas de Prata, 30, 4o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3073-8700 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.kinea.com.br E-mail kinea@kinea.com.br Fundação Inception date 2007 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 
11 3073-8787 / n/a / n/a     
     
Missão da Asset ser uma empresa sólida de gestão de recursos em investimentos alternativos, com uma operação independente e um time de talentos que, sob elevados 
padrões de governança, busque continuamente preservar o valor dos ativos no longo prazo e gerar retornos Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos multimercados, 
FIP’s de real estate, fundos imobiliários e FIP’s de private equity. Serviços Prestados no Exterior a kinea não possui fundos distribuidos offshore.    
 
mission statement A solid company of management of resources in alternative investments, with an independent operation and a talented team that, under high standards of 
governance, continuously aims to preserve the value of the assets in the long term and to generate returns. Brazilian services management of multi-market funds, real estate 
FIP’s, real estate funds and private equity FIP’s. non-Brazilian services kinea does not have funds distributed offshore.  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
marcio verri Bigoni Presidente/Ceo 24 oscar Cabezas Fortunato Audino diretor/director 25   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Itaú unibanco; Citibank; Capital markets; HsBC; XP Investimentos; vGv; tag; votorantim Asset; slW; Banco do Brasil    
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Credit suisse Hedging Griffo; Citibank dtvm 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 4118 14 172 5 14590
Multimercados / Hedge Funds 1158 5 141 2 55
Ações / stocks 216 2 0 1 29
Fundos Imobiliários / real estate Funds 2198 1 0 0 14439
Participações / Participations (private equity) 547 6 11 1 66
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 20 1 1
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LLA. Nome name llA Gestão de Patrimônio Financeiro ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 2391, 7o. andar, conj. 71, Jd. Paulistano, são Paulo, sP Telefone 
telephone 11 3095-7070 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.lla.com.br E-mail recepcao@lla.com.br Fundação Inception date 2011 
Investidores Investors 11 3095-7070 / recepcao@lla.com.br / www.lla.com.br     
     
Missão da Asset satisfazer o cliente nas suas necessidades de investimentos, gerando valor para a empresa, funcionários e comunidade, através de uma postura ética nos 
negócios, diferenciando-nos pela qualidade dos serviços e especialmente pelo atendimento. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento Serviços Prestados 
no Exterior Gestão de fundos de investimento     
     
mission statement satisfying the client in its investment needs, generating value for the company, employees and community, through an ethical stance in the businesses, 
differentiating us for the quality of the services and especially for the service. Brazilian services management of Investment Funds. non-Brazilian services management of 
Investment Funds.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
José Hugo Cintra laloni diretor/director 28   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
All AAI; llA dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Bradesco; BtG Pactual 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 28 2 546 25 401
Multimercados / Hedge Funds 14 1 490 22 317
Ações / stocks 14 1 56 3 84

MAPFRE. Nome name mapfre distribuidora de títulos e valores mobiliários s.A. Endereço Address Av. das nações unidas, 12495, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
2663-5100 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.mapfreinvestimentos.com.br E-mail crc@mapfre.com.br Fundação Inception date 2000 
Investidores Investors 11 2663-5111 / fundos@mapfre.com.br / www.mapfreinvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset Prover, com excelência, produtos e soluções financeiras visando a estabilidade socieoeconômica e geração de valor para os clientes, observando os principios 
da sustentabilidade nas relações com todos os públicos. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos através de um portfólio completo de fundos de investimento. 
Serviços Prestados no Exterior Gestão de recursos através de um portfólio completo de fundos de investimento.     
     
mission statement excellent provision of financial products and solutions aiming for socioeconomic stability and generation of value for the clients, by observing principles of 
sustainability in relation to the whole public. Brazilian services management of resources through a complete portfolio of investment funds. non-Brazilian services management 
of resources through a complete portfolio of investment funds. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos eduardo eichhorn superintendente/superintendent 1 elíseo João viciana vice-Presidente/vice-President 1 Huang kuo seen superintendente/superintendent 1 ricardo 
Bonifácio diretor/director 1   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
AlluX ; America Invest; Ancora; Banco Banif; BB dtvm; Beta; Bonsucesso; Brasprev AAI; CF Agentes; Cms Invest     
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco; mellon   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 5449 46 1216 15 2731
Referenciado DI / Indexed dI 79 3 9 2 1312
Renda Fixa / Fixed Income 2863 19 170 3 197
Multimercados / Hedge Funds 623 14 6 2 1084
Ações / stocks 13 3 0 0 119
Previdência / retirement Funds 1872 7 1031 8 19

LEBLON. Nome name leblon equities Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. niemeyer, 2, sala 201, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3206-7300 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.leblonequities.com.br E-mail contato@leblonequities.com.br Fundação Inception date 2008 Investidores Investors 
21 3206-7300 / contato@leblonequities.com.br / www.leblonequities.com.br     
     
Missão da Asset leblon equities é uma gestora de recursos independente 100% focada em ações. Fundada em set. 2008 por sócios com grande experiência no mercado 
acionário brasileiro, com filosofia de investimentos de longo prazo e baseada em análise fundamentalista. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos com objetivos de 
retorno absoluto em ações: long only, equity Hedge (long/short) e Ações Ilíquidas (Private equity e PIPes). Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos com objetivos de 
retorno absoluto em ações: long only, equity Hedge (long/short) e Ações Ilíquidas (Private equity e PIPes).      
     
mission statement leblon equities is a manager of independent resources 100% focused on shares. Founded in sep. 2008 by associates with great experience in the Brazilian 
stock market, with a long-term investment philosophy and based on fundamentalist analysis. Brazilian services management of funds with objectives of absolute return in 
shares: long only, hedge equity (long/short) and gross shares (private equity and PIPes). non-Brazilian services management of funds aiming for absolute return in shares: long 
only, hedge equity (long/short) and gross shares (private equity and PIPes). 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Felipe demori Claudino diretor/director 17 marcelo mesquita de siqueira Filho diretor/director 22 Pedro Henrique Chermont de miranda diretor/director 18 Pedro Hermes 
da Fonseca rudge diretor/director 17    

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual; Bny mellon 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 374 10 212 9 356
Multimercados / Hedge Funds 13 1 57 6 157
Ações / stocks 216 4 155 3 187
Previdência / retirement Funds 37 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 108 4 0 0 11

MAGLIANO. Nome name magliano s.A. CCvm Endereço Address Av. Angelica, 2491, 6o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3123-0857 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.magliano.com.br E-mail fundos@magliano.com.br Fundação Inception date 2013 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 
11 3123-0857 / fundos@magliano.com.br / www.magliano.com.br     
     
Missão da Asset longa trajetória de 85 anos de experências e realizações, a magliano disponibiliza de profissionais que juntos formam uma empresa de respeito e credibilidade, 
buscando o caminho mais adequado para seu investimento. Serviços Prestados no Brasil Administração de Carteira, distribuição de Fundos de Investimentos, Administração 
Fundos e Clubes de Investimentos, Custodia de Ações de Fundos de Investimentos, Gestão de Investimentos, Analise de mercado, Palestras e Cursos voltados ao mercado 
financeiro Serviços Prestados no Exterior distribuição de Fundos      
     
mission statement long course with 85 years of experience and activity, magliana has professionals that together form a company of respect and credibility, searching for 
the most suitable path for its investment. Brazilian services management of portfolio, distributions of investment funds, administration of funds and investments clubs, and 
custody of investment fund shares, investments management, market analysis, lectures and courses geared towards the financial market. non-Brazilian services distribution 
of Funds.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Julio Cesar lopes de oliveira diretor/director 18 raymundo magliano Filho diretor/director 40 raymundo magliano neto Presidente/Ceo 25

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
PnP AAI; Pilatus AAI   
  
Custodiantes Custodians  
magliano CCvm 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 47 6 147 4 697
Multimercados / Hedge Funds 0 0 147 4 426
Ações / stocks 47 6 0 0 271
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META. Nome name meta Asset management ltda. Endereço Address Av. niemeyer, 2, salas 107 e 108, leblon, rio de Janeiro, rJ, CeP 22450-220 Telefone telephone 21 3043-
8100 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.metaasset.com.br E-mail meta@metaasset.com.br Fundação Inception date 2004 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 21 3043-8100 / celio.afonso@metaam.com.br / n/a     
     
Missão da Asset A metA é dedicada exclusivamente à gestão de recursos. nossa filosofia de investimentos é baseada na geração consistente de resultados com rigoroso 
controle de riscos, disciplina operacional e foco na preservação e crescimento do capital. Serviços Prestados no Brasil mensalmente enviamos por e-mail um relatório de 
cada produto, contendo: - uma breve descrição do ambiente macroeconômico do mês e nossa expectativa para o futuro; - uma descrição das principais estratégias adotadas 
pelo fundo no período; - uma decomposição de retornos do fundo por mercado de atuação e por estratégias; - indicadores quantitativos a cerca do desempenho do fundo; 
- utilização dos limites de risco ao longo do mês. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement metA is dedicated exclusively to the management of resources. our philosophy of investments is based on the consistent generation of results with a 
rigorous control of risks, operational discipline and a focus on the preservation and growth of the capital. Brazilian services We send a report of each product monthly by e-mail, 
containing: a brief description of the macroeconomic environment of the month and our expectation for the future; - a description of the principal strategies adopted by the 
fund in the period; - a decomposition of returns of the fund for the market of activity and for strategies; - quantitative indicators surrounding the performance of the fund; - use 
of the limits of risk throughout the month. non-Brazilian services We do not have clients abroad.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Horstmann diretor/director 18 Celio Afonso da silva diretor executivo/executive director 42    

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
minuano AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 87 6 0 0 35
Multimercados / Hedge Funds 4 1 0 0 8
Ações / stocks 83 5 0 0 27

MODAL. Nome name modal Asset management ltda. Endereço Address Praia de Botafogo, 501, 5o. andar, torre Pão de Açúcar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3223-
7715 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.modalasset.com.br E-mail modal@modal.com.br Fundação Inception date 2004 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 21 3223-7700 / modal@modal.com.br / www.modal.com.br     
     
Missão da Asset máxima sinergia entre a análise fundamentalista e o sentimento de mercado. Buscar contribuir com inovação e criatividade, para agregar valor à carteira de 
investimentos de nossos clientes, sempre com ética e transparência. Serviços Prestados no Brasil Administrar carteiras de valores mobiliários, conforme Ato declaratório Cvm 
n.º 7.919 de 11 de Agosto de 2004. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement maximum synergy between the fundamentalist analysis and the sentiment of the market. We aim to contribute with innovation and creativity, to add value 
to the portfolio of investments of our clients, always with ethics and transparency. Brazilian services managing portfolios of securities, according to declaratory Act Cvm n.º 
7.919 of August 11, 2004. non-Brazilian services n/a  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antonio sergio do Carmo dupim sócio/Partner 29 Cristiano maron Ayres sócio/Partner 14 eduardo marques roche trading 18 luiz eduardo mendes de Almeida Portella sócio/
Partner 10 ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Junior trading 14 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
mantemos relacionamento com os principais distribuidores do Brasil     
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3854 61 307 5 873
Referenciado DI / Indexed dI 50 1 0 0 1
Renda Fixa / Fixed Income 40 1 0 0 12
Multimercados / Hedge Funds 1275 32 307 5 834
Ações / stocks 5 1 0 0 7
FIDC 207 8 0 0 5
Participações / Participations (private equity) 2277 17 0 0 14
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 1 0 0 0

MAUÁ SEKULAR. Nome name mauá Investimentos ltda. Endereço Address rua Joaquim Floriano, 413, 16o. andar, são Paulo, sP, CeP 04534-011 Telefone telephone 11 2102-
0700 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.mauasekular.com.br E-mail mktasset@mauasekular.com.br Fundação Inception date 2005 
Investidores Investors 11 2102-0700 / mktasset@mauasekular.com.br / www.mauasekular.com.br     
     
Missão da Asset Colocar a serviço dos nossos clientes a melhor combinação de experiências e talentos, para oferecer soluções em gestão de ativos mais adequadas a seus 
interesses. Serviços Prestados no Brasil soluções em gestão de ativos. Serviços Prestados no Exterior soluções em gestão de ativos.    
 
mission statement making the best combination of experiences and talents available to our clients and offering solutions in management of assets most suited to their interests. 
Brazilian services solutions in management of assets. non-Brazilian services solutions in management of assets.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
João Cesar tourinho diretor executivo/executive director 32 luis Fernando Figueiredo diretor executivo/executive director 25 marcelo lubliner marketing/distribuição-
distribution 19 nelson mattera Compliance 40   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual; Bny mellon; Possuimos mais cerca de 60 distribuidores, além dos citados  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual; Bny mellon  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1806 21 865 14 777
Multimercados / Hedge Funds 1236 13 865 14 563
Ações / stocks 149 5 0 0 199
Previdência / retirement Funds 20 1 0 0 1
Fundos Imobiliários / real estate Funds 366 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 34 1 0 0 13

MIRAE. Nome name mirae Asset Global Investimentos Brasil Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua olimpíadas, 194/200, 12o. andar, conj. 121, vila olímpia, são 
Paulo, sP, CeP 04551-000 Telefone telephone 11 2608-8500 Sede da Matriz Holding Country Coréia do sul Página na internet Web site www.miraeasset.com.br E-mail 
investimento@miraeasset.com.br Fundação Inception date 2008 Investidores Investors 11 2608-8500 / investimento@miraeasset.com.br / www.miraeasset.com.br  
   
Missão da Asset A mirae Asset Brasil foi criada em 2008 e conta com uma estrutura completa para gestão de fundos no país. Combinamos nossos conhecimentos do mercado 
internacional com as oportunidades do mercado brasileiro para oferecer soluções de investimento. Serviços Prestados no Brasil A mirae Asset atua como gestora independente 
de fundos de investimento e de carteiras administradas. Serviços Prestados no Exterior A mirae Asset atua como gestora de fundos domiciliados no exterior direcionados a 
investidores internacionais. Para dar suporte à distribuição internacional, o grupo mirae Asset possui escritórios na Australia, Canadá, China, Coreia, Honk kong, Inglaterra, 
Índia, nova york, vietna e taiwan para atender a investidores estrangeiros.     
     
mission statement mirae Asset Brasil was established in 2008 and has a complete structure for the management of funds in the country. We combine our knowledge of the 
international market with the opportunities of the Brazilian market in order to offer investment solutions. Brazilian services mirae Asset acts as an independent manager of 
investment funds and managed portfolios. non-Brazilian services mirae Asset acts as a manager of funds residing abroad directed towards international investors. In order to 
provide support to the international distribution, the mirae Asset group has offices in Australia, Canada, China, south korea, Hong kong, england, India, new york, vietnam 
and taiwan in order to give heed to foreign investors.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Andre Pimentel superintendente/superintendent 7 Fabricio oliveira superintendente/superintendent 14 ricardo Figueiredo diretor/director 21 young Cheol kim sócio/
Presidente 14

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
mirae Asset securities CCtvm; XP Investimentos; Citibank dtvm; CGd Investimentos CvC    
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Citibank dtvm; Bradesco 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 136 8 73 2 607
Referenciado DI / Indexed dI 23 1 0 0 4
Renda Fixa / Fixed Income 8 1 0 0 60
Multimercados / Hedge Funds 83 3 73 2 11
Ações / stocks 21 3 0 0 532
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NEO. Nome name neo Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 3144, conj. 41, Jardim Paulistano, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2164-1100 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.neoinvestimentos.com.br E-mail neo@neoinvestimentos.com.br Fundação Inception date 2013 
Investidores Investors 11 2164-1100 / neo@neoinvestimentos.com.br / www.neoinvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset oferecer produtos com diferenciada relação risco x retorno aos investidores por meio da aplicação disciplinada de sólidas técnicas de gestão de portfolio, 
dentro de rígidos princípios de ética e transparência. Serviços Prestados no Brasil A neo Investimentos exerce a atividade de gestão de recursos. todos os produtos foram 
desenvolvidos com base em sua filosofia de trabalho e gestão. A gestão de recursos é dividida em gestão de ativos líquidos e gestão de ativos não-líquidos. A gestão de ativos 
líquidos é responsável pelo desenvolvimento dos fundos multimercado. A gestão de ativos não-líquidos é responsável pelo desenvolvimento de produtos estruturados, tais 
como: fundos de private equity, imobiliários e de ações de longo prazo. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement offers products with great risk/return to the investors through the disciplined application of solid techniques of portfolio management, within strict 
principles of ethics and transparency. Brazilian services neo Investimentos carries out resource management. All products have been developed based on its philosophy of 
work and management. The management of resources is divided into the management of net assets and the management of gross assets. The management of net assets is 
responsible for the development of multi-market funds. The management of gross assets is responsible for the development of structured products, such as private equity and 
real estate funds and long-term shares. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Adauto martins sócio/Partner 24 Henrique teixeira sócio/Partner 25 luiz Chrysostomo sócio/Partner 28 marcelo Cabral sócio/Partner 19 Wagner murgel sócio/Partner 23 
    

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1123 13 510 6 470
Multimercados / Hedge Funds 627 5 510 6 340
Ações / stocks 92 3 0 0 51
Participações / Participations (private equity) 403 5 0 0 79

NOBEL. Nome name nobel Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 204, sala 301, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 2244-9300 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.nobelrj.com.br E-mail nobel@nobelasset.com.br Fundação Inception date 2013 Investidores Investors 21 
2244-9300 / nobel@nobelasset.com.br / www.nobelrj.com.br     
     
Missão da Asset A nobel Asset management é uma empresa especializada na gestão de recursos de terceiros através de fundos de investimentos que busca superar os 
rendimentos dos benchmarks referentes a cada fundo através de uma gestão ativa. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento em ações e multimercados. 
Serviços Prestados no Exterior Gestão do fundo de investimento offshore.     
     
mission statement nobel Asset management is a company specialized in the management of third-party resources through investment funds that aim to exceed the 
performances of the benchmarks related to each fund through active management. Brazilian services management of investment funds in shares and multi-markets. non-
Brazilian services management of offshore investment fund.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Clóvis eduardo Alvares de Azevedo macedo diretor/director 36 marcelo Caleffi sperb sócio Gestor/managing Partner 25

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 15 Nº de Fundos /# of Funds 1

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon      
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 213 4 0 0 46
Multimercados / Hedge Funds 28 1 0 0 43
Ações / stocks 186 3 0 0 3

MURANO. Nome name murano Investimentos Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. das Américas, 3500, bloco 4, salas 518/519, Barra da tijuca, rio de Janeiro, 
rJ Telefone telephone 21 3282-5200 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.muranoinvest.com.br E-mail murano@muranoinvest.com 
Fundação Inception date 2013 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3282-5202 / christiano.pereira@muranoinvest.com / www.muranoinvest.com.br   
  
Missão da Asset Gestão independente de fundos de investimentos quantitativos, onde as decisões de investimentos são, em geral, baseadas em modelos matemático-
estatísticos Serviços Prestados no Brasil Gestão independente de fundos Serviços Prestados no Exterior n/a     

mission statement Independent management of quantitative investment funds, where the investment decisions are, in general, based on mathematic-statistical models. 
Brazilian services Independent management of funds. non-Brazilian services n/a
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Christiano Pereira sócio Gestor/managing Partner 13 daniel vidal sócio/Partner 17 marcos Arruda sócio/Partner 5 moacir Fernandes sócio/Partner 16 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco 
 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 23 1 23 1 24
Multimercados / Hedge Funds 23 1 23 1 24

NEST. Nome name nest Investimentos ltda. Endereço Address rua Hungria, 620, conj. 41, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3035-0000 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.nestinvestimentos.com.br E-mail nest@nestinvestimentos.com.br Fundação Inception date 2005 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 11 3035-0000 / felipe@nestinvestimentos.com.br / www.nestinvestimentos.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3035-0000 / felipe@
nestinvestimentos.com.br / www.nestfunds.com     
     
Missão da Asset A nest Investimentos é uma gestora brasileira independente, focada em trading e especializada nos mercados de ações e derivativos. Serviços Prestados no 
Brasil Gestão de fundos Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos     
     
mission statement nest Investimentos is an independent Brazilian manager focused on trading and specialized in the shares and derivatives markets. Brazilian services 
management of funds. non-Brazilian services management of funds.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Felipe Prata sócio/Partner 10 Francisco Giffoni meirelles de Andrade sócio Gestor/managing Partner 19 lucas danicek Borges sócio Gestor/managing Partner 7 luis Castro da 
Fonseca sócio/Presidente 1 Pedro tourinho Falcão Baptista sócio/Partner 18

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
XP; Futura; um Investimentos; mCP; Consenso; Beta; AlP; F11; Faros; slW   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Itaú unibanco     

  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 126 6 122 8 647
Multimercados / Hedge Funds 45 3 46 6 201
Ações / stocks 75 1 76 2 444
Previdência / retirement Funds 6 2 0 0 2
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OCEANA. Nome name oceana Investimentos ACvm ltda. Endereço Address rua visconde de Pirajá, 430, 11o. andar, Ipanema, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3222-
8200 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.oceanainvestimentos.com.br E-mail oceana@oceanainvestimentos.com.br Fundação Inception 
date 2008 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3222-8200 / oceana@oceanainvestimentos.com.br / www.oceanainvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset A oceana é uma empresa dedicada exclusivamente à gestão de fundos com foco em ações, que emprega tanto estratégias direcionais, quanto de valor relativo. 
o foco em valor e a busca por margem de segurança norteiam a abordagem de investimentos. Serviços Prestados no Brasil A filosofia de investimentos da oceana é baseada na 
busca por retornos consistentes, através de processos de análise intensivos em pesquisa, com gestão de riscos assumindo papel central na avaliação de oportunidades. A análise 
fundamentalista é utilizada como principal pilar na tomada de decisão de investimentos e busca empresas precificadas com substancial distorção em relação aos seus valores 
intrínsecos, assim como catalisadores que possam facilitar a convergência entre preço e valor justo. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement oceana is a company dedicated exclusively to the management of funds with the focus on shares, employing both directional strategies and relative value. The 
focus on value and the search for a security margin guides the approach to investments. Brazilian services oceana’s investment philosophy is based on the search for consistent 
returns, through procedures of intensive analysis in research, with management of risks taking on a central role in the assessment of opportunities. The fundamentalist analysis 
is used as the main pillar in the taking of investment decisions and search for companies prices with substantial distortion in relation to their intrinsic values, as well as catalysts 
that can provide the convergence between price and fair value. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre rezende sócio/Partner 16 daniel Arditti sócio/Partner 7 leonardo messer sócio/Partner 14 marcello Ganem sócio/Partner 18 rodrigo santos sócio/Partner 21  
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1080 7 306 5 1181
Multimercados / Hedge Funds 541 3 65 2 936
Ações / stocks 539 4 240 3 245

OLIVEIRA TRUST. Nome name oliveira trust dtvm s.A. Endereço Address Av. das Américas, 500, bloco 13, grupo 205, Condomínio downtown, Barra da tijuca, rio de Janeiro, 
rJ Telefone telephone 21 3514-0000 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.oliveiratrust.com.br E-mail alexandre.lodi@oliveiratrust.com.br 
Fundação Inception date 1990 Investidores Investors 21 3514-0000 / alexandre.lodi@oliveiratrust.com.br / www.oliveiratrust.com.br    
 
Missão da Asset A oliveira trust tem como missão proporcionar o melhor em serviços fiduciários e de administração de carteiras no mercado nacional, visando a maximização 
do retorno para clientes e parceiros, por meio de uma administração transparente, ágil e confiável, buscando sempre aprimoramento em tecnologias e inovação, profissionalismo 
e comprometimento. Serviços Prestados no Brasil A oliveira trust dedica-se exclusivamente, à prestação de serviços no mercado Financeiro nacional, com destaque para 
estruturas fiduciárias, de securitização de recebíveis e administração e gestão de fundos de investimento, como FIdC (Fundo de Investimento em direitos Creditórios), 
Fundos de Investimentos em Participações, Fundos de Investimentos Imobiliários e Fundos multimercados (Instrução Cvm 409). Serviços Prestados no Exterior A oliveira 
trust dedica-se exclusivamente, à prestação de serviços no mercado Financeiro, ainda que para clientes estabelecidos no exterior, com destaque para estruturas fiduciárias, 
de securitização de recebíveis e administração e gestão de fundos de investimento, como FIdC (Fundo de Investimento em direitos Creditórios), Fundos de Investimentos em 
Participações e Fundos de Investimentos Imobiliários e Fundos multimercados (Instrução Cvm 409)..     
     
mission statement oliveira trust has the mission of providing the best in fiduciary services and the management of portfolios in the national market, aiming for the maximization 
of the return for clients and partners, through a transparent, agile and reliable management, always aiming for improvement in technologies and innovation, professionalism 
and commitment. Brazilian services oliveira trust is dedicated exclusively to the provision of services in the national financial market, with a highlight on fiduciary structures, of 
securitization of receivables and administration and management of investment funds, such as FIdC, investment funds in shares, real estate investment funds and multi-market 
funds (Cvm Instruction 409). non-Brazilian services oliveira trust is dedicated exclusively to the provision of services in the national financial market, with a highlight on 
fiduciary structures, of securitization of receivables and administration and management of investment funds, such as FIdC, investment funds in shares, real estate investment 
funds and multi-market funds (Cvm Instruction 409).
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre lodi de oliveira diretor/director 17 Carlos Henrique Correa sismil diretor/director 19 José Alexandre Costa de Freitas diretor executivo/executive director 21

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bradesco BBI; BB Banco de Investimento; Itaú BBA; Gradual CCtvm; Citibank; deustche Bank; Banco Banrisul; Banco Brasil Plural; Caixa econômica Federal; Credit suisse  
  
Custodiantes Custodians  
oliveira trust dtvm; Itaú unibanco; Banco do Brasil; Bradesco; santander; deustche Bank 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 5225 83 46 1 335
Renda Fixa / Fixed Income 15 1 0 0 11
Multimercados / Hedge Funds 677 3 46 1 11
FIDC 2084 54 0 0 271
Fundos Imobiliários / real estate Funds 0 1 0 0 0
Participações / Participations (private equity) 2448 24 0 0 42

OPPORTUNITY. Nome name opportunity Asset Administradora de recursos de terceiros ltda. Endereço Address Av. Pres. Wilson, 231, 28o. andar, Centro, rio de Janeiro, 
rJ Telefone telephone 21 3804-3700 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.opportunity.com.br E-mail opportunity@opportunity.com.br 
Fundação Inception date 1994 Investidores Investors 21 3804-3443 / 11 3039-1201 / opportunity@opportunity.com.br / www.opportunity.com.br   
  
Missão da Asset Buscamos rentabilidade de longo prazo através de uma gestão ativa focada na filosofia de investimento opportunity, a qual consiste em análise fundamentalista 
de empresas com estratégias simétricas e líquidas, além de um rígido controle de risco. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento. Serviços Prestados no 
Exterior Gestão de fundos de investimento.     
     
mission statement We aim for long-term profitability through an active management focused on the philosophy of Investment opportunity, which consists of a fundamentalist 
analysis of companies with symmetrical and net strategies, alongside a strict risk control. Brazilian services management of Investment Funds. non-Brazilian services 
management of Investment Funds.  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Christian lenz diretor/director 18 dório Ferman diretor/director 33 eduardo Penido diretor/director 28 norberto tomaz diretor/director 43 verônica dantas diretor 
executivo/executive director 21 

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 4041 Nº de Fundos /# of Funds 3

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available     
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 15943 18 3744 26 2184
Curto Prazo / money market 0 1 0 0 0
Referenciado DI / Indexed dI 0 0 480 1 192
Multimercados / Hedge Funds 4157 8 956 20 1470
Ações / stocks 8176 6 2087 4 459
Fundos Imobiliários / real estate Funds 2372 1 0 0 57
Participações / Participations (private equity) 1238 2 0 0 5
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 222 1 1

NSG. Nome name nsG Capital Asset management s.A. Endereço Address Praia de Botafogo, 440, 6o. andar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3797-1000 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.nsgcapital.com.br E-mail contact@nsgcapital.com.br Fundação Inception date 2006 Investidores Investors 21 3797-
1000 / comercial@nsgcapital.com.br / www.nsgcapital.com.br     
     
Missão da Asset oferecer soluções financeiras que propiciem sucesso aos nossos clientes. Serviços Prestados no Brasil entre os vários serviços prestados pela nsG Capital 
estão a Gestão, Administração e Controladoria de Fundos de Investimento. oferecemos também os serviços de Custódia Qualificada e escrituração de Ativos, seja de Ações, 
debêntures ou Cotas de Fundos de Investimento. realizamos ainda a estruturação de todos os tipos Fundos de Investimento e distribuição pública ou privada de títulos e 
valores mobiliários. Além disso, oferecemos os serviços de Corretora de Câmbio, títulos e valores mobiliários. Serviços Prestados no Exterior A nsG Capital possui autorização 
para atuar como representante legal para o investidor não residente, sendo responsável pelo registro e atualização de todas às informações perante as autoridades brasileiras. 
tendo em vista que operações de câmbio são necessárias para concretização de algumas transações, o Grupo nsG também oferece serviços de câmbio para os investidores não 
residentes.     
     
mission statement offering financial solutions that bring success to our clients. Brazilian services Among the various services provided by nsG Capital are management, 
administration and controlling of Investment Funds. We also offer the services of qualified custody and assets bookkeeping, be it investment funds stocks, bonds or shares. We 
also carry out the structuring of all types of Investment funds and public or private distribution of bonds and securities. Besides this, we offer the services of exchange, bonds 
and securities insurance. non-Brazilian services nsG Capital has authorization to act as a legal representative for the non-resident investor, being responsible for the registration 
and updating of all of the information before the Brazilian authorities. to take into account that exchange operations are necessary for the formulation of some transactions, 
the nsG group also offers exchange services for non-resident investors.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Aline souto Galant diretor/director 5 Antonio Jose de lima diretor/director 21 luiz eduardo Franco de Abreu diretor executivo/executive director 17 Paulo Jose de lima 
diretor/director 24  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
nsG Capital Positiva CCtvm; Bradesco; Itaú unibanco; Citibank dtvm 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2090 17 52 1 68
Renda Fixa / Fixed Income 82 5 0 0 12
Multimercados / Hedge Funds 1182 6 52 1 34
Fundos Imobiliários / real estate Funds 0 1 0 0 0
Participações / Participations (private equity) 826 5 0 0 22
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OURO PRETO. Nome name ouro Preto Gestão de recursos s.A. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 1600, 5o. andar, vila nova Conceição, são Paulo, sP, 
CeP 04543-000 Telefone telephone 11 3588-1025 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.ouropretoinvestimentos.com.br E-mail 
atendimento@ouropretoinvestimentos.com.br Fundação Inception date 2010 Investidores Investors 11 3588-1025 / atendimento@ouropretoinvestimentos.com.br / www.
ouropretoinvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset A ouro Preto Gestão de recursos s.A., é uma empresa especializada na administração de carteira de ações, títulos e valores mobiliários , carteiras de fundos 
e clubes de investimento.  Serviços Prestados no Brasil A instituição oferecerá aos seus clientes estabelecidos no Brasil a gestão de fundos de investimento, com um leque 
de alternativas para cada perfil de investidor. são: Fundos de Ações, multimercados, renda Fixa, Fundos Imobiliários, Fundos de Participações e Fundos de Investimento em 
direitos Creditórios. Serviços Prestados no Exterior A instituição oferecerá aos seus clientes estabelecidos no exterior a gestão de fundos no Brasil nas categorias Fundos de 
Ações, multimercados, renda Fixa, Imobiliários, de Participações e direitos Creditórios, podendo ser fundos exclusivos ou não.    
 
mission statement ouro Preto Gestão de recursos s.A. is a company specialized in the management of portfolios of shares, bonds and mobile value, portfolios of funds and 
investment clubs. Brazilian services The institution will offer to its clients established in Brazil the management of investment funds, with an array of alternatives for each 
investor profile, which are: share funds multi-markets, fixed income, real estate funds, share funds and credit rights investment funds. non-Brazilian services The institution will 
offer the management of funds in Brazil in the categories of share funds, multi-markets, fixed income, real estate, shares and credit rights, as exclusive funds or not to its clients 
established abroad. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
dieter Hermann Prall Gerente/manager 5 João Baptista Peixoto neto diretor executivo/executive director 24 leandro turaça sócio Gestor/managing Partner 23 luiz Felippe 
Andrade Compliance 4 

PACIFICO. Nome name Pacifico Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Borges de medeiros, 633, sala 601, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3033-3300 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.pagr.com.br E-mail contato@pagr.com.br Fundação Inception date 2011 Investidores Investors 21 
3033-3322 / ri@pagr.com.br / www.pagr.com.br     
     
Missão da Asset Gestão de recursos de terceiros através de fundos de investimento em ações e multimercados. A equipe da Pacifico possui grande tradição nesta atividade com 
um longo histórico de sucesso desde os anos 90. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos de terceiros através de fundos de ações e multimercados. Fundo de ações: utiliza o 
estudo profundo e abrangente de companhias e setores, associado à análise de cenários macroeconômicos com o objetivo de identificação de ações brasileiras que possuam grande 
potencial de valorização. multimercado: busca retorno absoluto através de estratégias direcionais nos mercados de renda fixa e renda variável, utilizando instrumentos de câmbio, 
juros e ações locais e internacionais. Serviços Prestados no Exterior Gestão de recursos de terceiros através de fundos de ações. Busca retorno absoluto através de atuação ativa na 
seleção de investimentos segundo os princípios de análise fundamentalista. utiliza o estudo profundo e abrangente de companhias majoritariamente brasileiras e setores associado 
à análise de cenários macroeconômicos, nacionais e internacionais, com o objetivo de identificação de ações que possuam grande potencial de valorização. 
    
mission statement management of third-party resources through investment funds in shares and multi-markets. The Pacifico team has a great tradition in this activity with 
a long history of success since the 90s. Brazilian services management of third-party resources through investment funds in shares and multi-markets. share fund: it uses the 
profound and comprehensive study of companies and sectors, associated to the analysis of macroeconomic scenarios with the objective of the identification of Brazilian shares 
that have great appreciation potential. multi-market: it aims for absolute return through directional strategies in the markets of fixed income and variable income, using 
instruments of exchange, interests and local and international shares. non-Brazilian services management of third-party resources through investment funds in shares. It aims 
for absolute return through the active participation in the selection of investments according to fundamentalist analysis principles. It uses the profound and comprehensive 
study of companies and sectors, associated with the analysis of macroeconomic scenarios for the identification of Brazilian shares that have great appreciation potential. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Bruno menezes sócio/Partner 11 Carlos eduardo ramos sócio Gestor/managing Partner 26 daniel vairo sócio Gestor/managing Partner 14 eduardo moreira sócio Gestor/
managing Partner 13 Felipe Padua sócio Gestor/managing Partner 17 leonardo rufino sócio Gestor/managing Partner 12 Paulo Abreu sócio/Partner 8 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
diamantina AAI; Bny mellon serviços Financeiros dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco; Bny mellon; Banco Paulista; deustche Bank; Planner Corretora 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual; Itaú unibanco     

  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1692 30 15 2 100
Multimercados / Hedge Funds 1161 2 15 2 26
Ações / stocks 4 2 0 0 35
FIDC 78 24 0 0 34
Fundos Imobiliários / real estate Funds 23 1 0 0 4
Participações / Participations (private equity) 427 1 0 0 1

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1463 8 1534 10 657
Multimercados / Hedge Funds 1135 5 1113 7 541
Ações / stocks 328 3 327 2 115
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 93 1 1

PAINEIRAS. Nome name Ipanema Gestora de recursos ltda. Endereço Address Av. Padre leonel Franca, 105, Gávea, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3504-8500 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.paineirasinvestimentos.com.br E-mail paineiras@paineirasinvestimentos.com.br Fundação Inception date 
2007 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3504-8500 / sac@paineirasinvestimentos.com.br / www.paineirasinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset A Paineiras Investimentos é uma empresa independente focada exclusivamente na gestão de fundos de investimento. Serviços Prestados no Brasil Gestão de 
fundos de investimento Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Paineiras Investimentos is an independent company focused exclusively on the management of investment funds. Brazilian services management of 
Investment Funds. non-Brazilian services n/a  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antonio de Padua Bittencourt neto diretor/director 22 ney villas-Boas marinho diretor/director 23 Theodoro messa diretor/director 20 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available     
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2404 3 1795 8 661
Multimercados / Hedge Funds 2404 3 1795 8 661

OPUS. Nome name opus Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua visconde de Pirajá, 351, conj. 1302, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3823-8000 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.opus.com.br E-mail comercial@opus.com.br Fundação Inception date 2004 Investidores Investors 21 3823-
8050 / comercial@opus.com.br / www.opus.com.br     
     
Missão da Asset “oferecer serviços financeiros personalizados a um grupo seleto de clientes, utilizando diretamente a experiência de seus sócios nas áreas de gestão de recursos, 
finanças corporativas, investimentos, assessoria financeira e gestão de risco” Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos, Finanças Corporativas, Assessoria Financeira e 
Gestão Imobiliária Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos     
     
mission statement “offering personalized financial services to a select group of clients, using the experience of its partners in the areas of management of resources, corporative 
finances, investment, financial advising and risk management directly” Brazilian services management of Funds, Corporative Finances, Financial Advisor and real estate 
management. non-Brazilian services management of funds. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos eduardo reis da matta diretor/director 21 eduardo Plass Presidente/Ceo 26 Fernando Barrozo do Amaral distribuição/distribution 20 José marcio Camargo economista-
Chefe/Chief economist 28 José mario Caldas osório diretor/director 22 marcelo muniz Gestor/manager 21 maria ripper kós diretor/director 20 vitor Hugo ribeiro roquete 
diretor/director 21  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco 
 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 696 16 286 11 803
Renda Fixa / Fixed Income 31 1 0 0 0
Multimercados / Hedge Funds 597 14 283 10 740
Ações / stocks 69 1 3 1 63
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PERFIN. Nome name Perfin Administração de recursos ltda. Endereço Address rua Amauri, 286, 2o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 01448-000 Telefone telephone 11 
2526-2400 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.perfininvestimentos.com.br E-mail perfin@perfin.com.br Fundação Inception date 2004 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 2526-2400 / amadeira@perfin.com.br / www.perfininvestimentos.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 2526-
2400 / hharley@perfin.com.br / www.perfininvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset A Perfin Investimentos é uma gestora de recursos independente, especializada na gestão de fundos de renda variável. o nosso objetivo é prover retornos 
consistentes no longo prazo, embasado por uma minuciosa análise fundamentalista. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos com foco em fundos de renda variável. Ao 
longo dos últimos anos, a Perfin tem atuado com investidores pessoas físicas, bancos, family offices e investidores institucionais local e offshore. Serviços Prestados no Exterior 
Gestão de recursos com foco em fundos de renda variável.     
     
mission statement Perfin Investimentos is a manager of independent resources specialized in the management of variable income funds. our objective is to provide consistent 
returns in the long term, supported by a thorough fundamental analysis. Brazilian services management of resources with a focus on variable income funds. over recent years, 
Perfin has operated with individual entity investors, banks, family offices and local and offshore institutional investors. non-Brazilian services management of resources with a 
focus on variable income funds. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre yochihito sabanai sócio Gestor/managing Partner 14 Gaspar Gasparian neto sócio/Partner 14 José roberto ermirio de moraes Filho sócio/Partner 8 ralph Gustavo 
rosenberg sócio/CIo 14      

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; BtG Pactual serviços Financeiros dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; BtG Pactual; Bradesco  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2451 23 1174 14 1531
Multimercados / Hedge Funds 2019 20 819 9 1016
Ações / stocks 393 2 355 5 514
Previdência / retirement Funds 38 1 0 0 1

PETRA. Nome name Petra Asset Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address Av. Paulista, 1842, torre norte, conj. 17, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3526-9001 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.petraasset.com.br E-mail invest.petra@petraasset.com.br Fundação Inception date 2004 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 11 3526-9648 / invest.petra@petraasset.com.br / www.petraasset.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3526-9648 / gabriel.
rodrigues@petraasset.com.br / www.petraasset.com.br     
     
Missão da Asset otimizar a geração de valor em alternativas de investimento. Foco: ser referência como gestora especialista em ações (value investing). Capaz de atrair e reter 
os melhores recursos, com o objetivo de proporcionar as melhores relações risco X retorno. Serviços Prestados no Brasil A PetrA Asset é a gestora especializada em Fundos 
Investimentos em renda variável do Grupo PetrA. Baseada na escola Fundamentalista, a PetrA Asset utiliza predominantemente preceitos do value Investing na abordagem 
dos seus investimentos, atraves de dois fundos de Ações: valor e dividendos serviços Prestados no exterior n/a     
     
mission statement optimizing the generation of value in investment alternatives. Focus: to be a reference as specialist manager in shares (value investing). Capable of attracting 
and retaining the best resources, with the objective of providing the best risk/return relationships. Brazilian services PetrA Asset is a manager specializing in the variable 
income investment funds of the PetrA Group. Based on the fundamentalist teaching, PetrA Asset predominantly uses precepts of value investing in the approach of its 
investments, through two funds of shares: value and dividends non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Gabriel Pinheiro marto rodrigues distribuição/distribution 4 João luiz Piccioni Junior Gestor/manager 9 ricardo Binelli economista-Chefe/Chief economist 21

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon; Petra Corretora    
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Bradesco; Banco Petra      

  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3725 135 712 13 1116
Renda Fixa / Fixed Income 297 4 0 0 11
Multimercados / Hedge Funds 1364 11 684 7 343
Ações / stocks 90 4 19 1 463
FIDC 1502 107 9 5 264
Participações / Participations (private equity) 472 9 0 0 35

PLANNER. Nome name Planner Corretora de valores s.A. Endereço Address rua dr. renato Paes de Barros, 750, 16o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2172-2600 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.planner.com.br E-mail am@planner.com.br Fundação Inception date 1995     
 
Missão da Asset Agregar valor ao patrimônio de pessoas e empresas / obter o maior retorno disponível dentre oportunidades de investimento de riscos semelhantes conforme 
previsto em regulamento. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos de Ações, Fundos multimercados, Fundos de Participações, Fundos mútuos de Privatização - FGts, 
Carteiras Administradas, Clubes de Investimento Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos de Ações e Fundos multimercados,    
 
mission statement Adding value to the equity of individuals and companies/obtaining the best available return within investment opportunities of similar risks according to 
that foreseen in regulation. Brazilian services management of Funds of shares, multi-market Funds, Funds of shares, mutual Funds of Privatization – FGts, managed Portfolios, 
Investment Clubs. non-Brazilian services management of Funds of shares and multi-market Funds.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Artur martins de Figueiredo diretor/director 28 Carlos Arnaldo Borges de souza sócio/Presidente 34 Claudia siola Cianfarani diretor/director 26 Claudio Henrique sangar 
diretor/director 31 eduardo montalban diretor/director 14 marcus eduardo de rosa diretor/director 31 maurício Quadrado sócio/Presidente 34 romeu romero Junior 
diretor/director 31 viviane Aparecida rodrigues Afonso diretor/director 18 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available     
  
Custodiantes Custodians  
Planner Corretora; Bny mellon serviços Financeiros dtvm; santander; Bradesco; Citibank dtvm; deustche Bank; Banco Bm&F de serviços de liquidação e Custódia 
 
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3980 52 149 7 807
Multimercados / Hedge Funds 191 11 15 4 501
Ações / stocks 25 8 0 0 221
FIDC 209 4 0 0 4
Participações / Participations (private equity) 3555 29 135 3 81

PÁTRIA. Nome name Pátria Investimentos ltda. Endereço Address Av. Cidade Jardim, 803, 8o. andar, são Paulo, sP, CeP 01453-000 Telefone telephone 11 3039-9000 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.patriainvestimentos.com.br E-mail ir@patriainvestimentos.com.br Fundação Inception date 1988 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3039-9000 / ir@patriainvestimentos.com.br / www.patriainvestimentos.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 
3039-9000 / ir@patriainvestimentos.com.br / www.patriainvestimentos.com.br/     
     
Missão da Asset otimizar continuamente a relação risco-retorno é a premissa de trabalho do Pátria Investimentos na área de Capital management. A área oferece um portfólio 
de fundos diferenciados e de alto valor agregado. Serviços Prestados no Brasil o Pátria possui 4 modelos de produtos com focos distintos. são cerca de r$ 13,2 bilhões de 
ativos sob gestão, sendo r$ 5,3 bilhões em Private equity, r$ 2,3 bilhões em real estate, r$ 4,1 bilhões em Infra-estrutura e cerca de r$ 1,5 bilhão nos fundos líquidos do Capital 
management. na área de Capital management, o perfil preponderante dos clientes do Pátria são investidores brasileiros que buscam opções diferenciadas de investimento. o 
Pátria também oferece serviços de assessoria financeira. Serviços Prestados no Exterior Como gestor de fundos de Private equity, Infraestrutura e real estate, o Pátria possui 
grande parte de seus recursos oriundos de investidores estrangeiros. na área de Capital management, o Pátria, oferece uma versão offshore do fundo de renda variável. A área 
de assessoria financeira também presta serviços a clientes estrangeiros.     
     
mission statement Continuously optimizing the risk-return relationship and the premise of work of Patria Investimentos in the area of Capital management. The area offers 
a portfolio of differentiated funds of high added value. Brazilian services Patria has four products models with different focuses. There are around r$ 12.2bn of assets under 
management, that is to say r$ 5.3bn in Private equity, r$ 2.3bn in real estate, r$ 4.1bn in Infrastructure and around r$ 1.5bn in net capital management funds. In the capital 
management area, the predominant profiles of Patria’s clients are Brazilian investors that search for differentiated investment options. Patria also offers financial advice services. 
non-Brazilian services As a private equity funds, infrastructure and real estate manager, a large part of Patria’s resources is derived from foreign investors. In the area of capital 
management, Patria offers an offshore version of the variable income fund. The financial advice sector also provides services to foreign clients.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre saigh Presidente/Ceo 25 luis otavio magalhães Presidente/Ceo 31 olimpio matarazzo Presidente/Ceo 31 otavio Castello Branco Presidente/Ceo 30 

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 92 Nº de Fundos /# of Funds 11

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; Geração Futuro Corretora de valores   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Citibank dtvm; Itaú unibanco 
 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 7719 49 1473 32 866
Referenciado DI / Indexed dI 103 1 0 0 30
Multimercados / Hedge Funds 723 5 728 10 601
Ações / stocks 126 2 126 5 68
FIDC 125 2 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 6642 39 618 17 166
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POLLUX. Nome name Pollux Capital Administração de recursos ltda. Endereço Address rua visconde de Pirajá, 250, 7o. andar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 2227-
9000 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.polluxcapital.com E-mail info@polluxcapital.com Fundação Inception date 2004 Investidores 
Investors 21 2227-9000 / info@polluxcapital.com / www.polluxcapital.com     
     
Missão da Asset nossos valores são: meritocracia & “true Partnership”, objetivos de longo prazo, Alinhamento com os investidores e orientação por performance Serviços 
Prestados no Brasil n/a Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our values are: meritocracy & “true partnership”, long-term objectives, combined with the investors and performance guidance. Brazilian services n/a non-
Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Guilherme Caldas sócio/Partner 15 leandro oliveira sócio/Partner 9 Paulo lemann sócio/Partner 19 sergio Campos sócio/Partner 20    
 

POLO. Nome name Polo Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 204, 10o. andar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3205-9800 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.polocapital.com E-mail ri@polocapital.com Fundação Inception date 2002 Investidores Brasileiros Brazilian 
Investors 21 3205-9800 / ri@polocapital.com / www.polocapital.com Investidores Estrangeiros Foreign Investors 21 3205 9800 / ri@polocapital.com / www.polocapital.com 
    
Missão da Asset A missão da Polo Capital é perseguir para seus investidores retornos assimétricos pouco correlacionados com as alternativas tradicionais. Serviços Prestados no 
Brasil A Polo Capital faz gestão de fundos de investimento nas estratégias de eventos, crédito privado, quantitativo, macro e setor imobiliário. Serviços Prestados no Exterior n/a 
    
mission statement Polo Capital’s mission is to pursue asymmetrical returns for its investors that are not too correlated with the traditional alternatives. Brazilian services Polo 
Capital carries out the management of investment funds in the strategies of the events, private credit, quantitative, macro and real estate sector. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Claudio Andrade diretor/director 20 marcos duarte diretor/director 20

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco; santander      

  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 771 3 736 4 974
Ações / stocks 771 3 736 4 974

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2965 30 619 8 1571
Multimercados / Hedge Funds 2037 12 301 5 958
Ações / stocks 389 3 318 3 234
FIDC 403 10 0 0 340
Participações / Participations (private equity) 136 5 0 0 39

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 245 Nº de Fundos /# of Funds 2

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm  
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon  
 
  
 

PORTO SEGURO. Nome name Portopar dtvm ltda. Endereço Address Alameda ribeiro da silva, 275, 1o. andar, Campos elíseos, são Paulo, sP, CeP 01217-010 Telefone telephone 
11 3366-3581 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.portoinvestimentos.com.br E-mail porto.investimentos@portoseguro.com.br Fundação 
Inception date 1996 Investidores Investors 11 3366-3581 / fernanda.pasquarelli@portoseguro.com.br / www.portoseguro.com.br/investimentos    
 
Missão da Asset rentabilizar os ativos financeiros, através da excelência na alocação e gestão dos recursos, operando a partir de uma visão estruturada e dentro de princípios 
que atendam às necessidades dos clientes, das áreas de negócio e dos acionistas. Serviços Prestados no Brasil serviço de assessoria personalizada e planejamento sucessório 
por meio de produtos de previdência, gestão de fundos exclusivos e alocação de recursos. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement to make profit from the financial assets, through excellent allocation and management of the resources, operating from a structured vision and within 
principles that meet the needs of the clients, of the areas of business and of the shareholders. Brazilian services Personalized advice and inheritance planning service through 
pension products, management of exclusive funds and allocation of resources. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Izak rafael Benaderet diretor/director 20 marcelo Barroso Picanço diretor executivo/executive director 15

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available     
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 7929 18 2033 24 609
Referenciado DI / Indexed dI 733 1 0 0 10
Renda Fixa / Fixed Income 3564 7 371 5 473
Multimercados / Hedge Funds 1667 3 565 7 65
Ações / stocks 151 3 159 5 40
Previdência / retirement Funds 1814 4 938 7 21

PLANNER REDWOOD. Nome name Planner redwood Asset management Administração de recursos ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 3900, 10o. andar, 
são Paulo, sP Telefone telephone 11 2172-2600 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.planner.com.br E-mail redwood@planner.com.br 
Fundação Inception date 2011      
     
Missão da Asset oferecer produtos com os mais amplos potencias de retorno e de diversificação, alinhando as diversas expectativas e necessidades de nossos investidores. 
Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos com foco em rentabilidade, risco e liquidez para o longo prazo, fundamentado em analises próprias para investidores super 
qualificados. Produtos respaldam-se na identificação de cenários macroeconômicos traduzidos em estratégias de operações financeiras, conforme exigências aplicáveis a cada 
seguimento de atuação – renda Fixa e variável. destacam-se, ainda utilização de modelos proprietários e de terceiros de acompanhamento e avaliação de riscos conforme 
metodologia aplicável. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement offering products with the widest potentials of return and diversification, combining the diverse expectations and needs of our investors. Brazilian 
services management of Funds with a focus on profitability, risk and liquidity for the long term, funded in own analyses for highly qualified investors. Products support in the 
identification of macroeconomic scenarios translated into strategies of financial operations, according to demands applicable to each following activity - fixed and variable 
Income. We highlight, furthermore, the use of their own models and accompanying third-parties and evaluation of risks according to applicable methodology. non-Brazilian 
services n/a  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Artur martins de Figueiredo diretor/director 28 mario Cezar silva serpa diretor/director 25

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Planner Corretora   
  
Custodiantes Custodians  
Bem dtvm  
 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 40 3 0 0 3
Multimercados / Hedge Funds 30 2 0 0 2
Ações / stocks 10 1 0 0 1
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QUEST. Nome name Quest Investimentos ltda. Endereço Address rua leopoldo Couto magalhães Jr., 758, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3526 2250 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.questinvest.com.br E-mail questinvest@questinvest.com.br Fundação Inception date 2001 Investidores Investors 11 
3526-2250 / comercial@questinvest.com.br / www.questinvest.com.br     
     
Missão da Asset nosso maior ativo é o processo de investimentos que desenvolvemos. Processo que se baseia na minuciosa leitura da economia global no expertise na 
economia brasileira. Serviços Prestados no Brasil Fundada em 2001, a Quest Investimentos é uma das mais tradicionais empresas independentes de gestão do Brasil. Possuímos 
um longo e sólido track record, através de uma plataforma diversificada de estratégias e fundos de investimentos. oferecemos aos nossos investidores produtos com variados 
perfis de risco e retorno, sob um único processo de investimentos e governança, com equipes de gestão independentes e performances não correlacionadas. Serviços Prestados 
no Exterior Fundada em 2001, a Quest Investimentos é uma das mais tradicionais empresas independentes de gestão do Brasil. Possuímos um longo e sólido track record, 
através de uma plataforma diversificada de estratégias e fundos de investimentos. oferecemos aos nossos investidores produtos com variados perfis de risco e retorno, sob um 
único processo de investimentos e governança, com equipes de gestão independentes e performances não correlacionadas.    
 
mission statement our greatest asset is our developing investments process. A process that is based on the thorough reading of the global economy in the expertise in the 
Brazilian economy. Brazilian services Founded in 2001, Quest Investimentos is one of the most traditional independent management companies in Brazil. We have a long and 
solid track record, with a diversified platform of strategies and investment funds. We offer our investors products with varied risk and return profiles, under a single process of 
investments and governance, with independent management teams and non-correlated performances. non-Brazilian services Founded in 2001, Quest Investimentos is one of 
the most traditional independent management companies in Brazil. We have a long and solid track record, through a diversified platform of strategies and investment funds. 
We offer our investors products with varied risk and return profiles, under a single process of investments and governance, with independent management teams and non-
correlated performances. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Paixao silverio sócio/CIo 15 luiz Carlos mendonça de Barros sócio Conselheiro/Partner Advisor 46 Paulo Pereira miguel economista-Chefe/Chief economist 17 
Walter maciel neto Presidente/Ceo 17      

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Capital; Asset ; CCn; HsBC; tag; reliance; Banco do Brasil; Citibank; tnA; unifinance  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual; Bny mellon   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2276 18 1114 13 4772
Renda Fixa / Fixed Income 21 1 21 1 25
Multimercados / Hedge Funds 784 8 578 9 1800
Ações / stocks 1471 9 515 3 2947

SAGA. Nome name saga Consultoria e Gestão de Investimentos Financ. ltda. Endereço Address Av. das Américas, 500, bloco 13, salas 312/313, rio de Janeiro, rJ Telefone 
telephone 21 2483-3100 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.sagacapital.com.br E-mail contato@sagacapital.com.br Fundação Inception 
date 2004 Investidores Investors 21 2483-3101 / contato@sagacapital.com.br / www.sagacapital.com.br     
     
Missão da Asset Foco na gestão ativa de fundos de investimentos através de estratégias de tranding com foco em renda variável Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos 
de Investimentos Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Focusing on the active management of investment funds through strategies of trading with a focus on variable income. Brazilian services management of 
Investment Funds. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alvaro Couto diretor/director 16 Carlos Augusto rodrigues de Carvalho Junior diretor/director 20 marcus trivellato diretor/director 20 rafael Icaza diretor/director 12 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
XP Investimentos; CCn Investimentos; CGd; GmG AAI; Gr Investimentos; um Investimentos; Advis; Itaú unibanco; lanix; lr Investimentos    
 
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual; Itaú unibanco   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 659 12 288 8 410
Referenciado DI / Indexed dI 45 1 0 0 17
Multimercados / Hedge Funds 544 8 252 7 354
Ações / stocks 16 2 37 1 38
Participações / Participations (private equity) 55 1 0 0 1

QUANTITAS. Nome name Quantitas Gestão de recursos s.A. Endereço Address Av. soledade, 550, conj. 202, Porto Alegre, rs Telefone telephone 51 3394-2330 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.quantitas.com.br E-mail contato@quantitas.com.br Fundação Inception date 2011 Investidores Investors 51 3394-
2330 / contato@quantitas.com.br / www.quantitas.com.br     
     
Missão da Asset manter-se entre as maiores assets independentes do Brasil, através da geração de retornos consistentes e sustentáveis no longo prazo, com o máximo em 
transparência e preservação do capital de nossos parceiros e controle de risco. Serviços Prestados no Brasil A Quantitas Asset management, maior Asset fora do eixo rio-sP e 
6ª maior independente do país, oferece serviços de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas com foco de investimento no Brasil. A combinação do grande 
conhecimento de mercado e a presença local nos permite atender plenamente as necessidades de nossos parceiros. Serviços Prestados no Exterior n/a   
  
mission statement ranking among Brazil’s best independent assets, through the generation of consistent and sustainable returns in the long term, with the maximum 
transparency and preservation of the capital of our partnerships and risk control. Brazilian services Quantitas Asset management, the biggest Asset outside rio-sP and the 6th 
biggest independent in the country, offers investment funds management services and managed portfolios with a focus on investment in Brazil. The combination of the great 
knowledge of the market and the local presence allows us to fully service the needs of our partners. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
marcos Fritzen diretor executivo/executive director 14 rogério Braga diretor/director 12 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Banco Cooperativo sicredi  
  
Custodiantes Custodians  
Banco Cooperativo sicredi; Bradesco  
 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 10315 35 331 11 29989
Curto Prazo / money market 5617 3 78 1 4836
Referenciado DI / Indexed dI 40 1 0 0 1
Renda Fixa / Fixed Income 2254 17 12 3 4120
Multimercados / Hedge Funds 2079 4 3 1 119
Ações / stocks 20 6 6 1 1124
Previdência / retirement Funds 304 4 231 5 19789

RB. Nome name rB Capital Investimentos ltda. Endereço Address rua Amauri, 255, 7o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3127-2700 Sede da Matriz Holding Country 
Brasil Página na internet Web site www.rbcapitalam.com.br E-mail n/a Fundação Inception date 2007      
     
Missão da Asset Preservação e rentabilização do patrimônio dos investidores a médio e longo-prazo, por meio de investimentos em ativos financeiros e operações estruturadas 
associadas ao mercado imobiliário e/ou de infraestrutura. Serviços Prestados no Brasil gestão de recursos de terceiros Serviços Prestados no Exterior gestão de recursos de terceiros 
    
mission statement Preservation and profitability of the investors’ equity in the medium and long term, through investments in financial assets and structured operations associated 
with the real estate market and/or infrastructure. Brazilian services management of funds of third-parties. non-Brazilian services management of funds of third-parties. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
regis dall’Agnese sócio Gestor/managing Partner 15 slavik kalil de merkouloff sócio Gestor/managing Partner 12

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
rB Capital dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Citibank; Bradesco; Itaú unibanco; Banco votorantim      

  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1519 16 46 2 102
Referenciado DI / Indexed dI 11 1 0 0 3
Renda Fixa / Fixed Income 630 5 0 0 48
Multimercados / Hedge Funds 46 1 46 2 21
FIDC 436 1 0 0 1
Fundos Imobiliários / real estate Funds 88 2 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 308 6 0 0 28



8382

IndústrIa de Fundos de InvestImento anuÁrIo 2014

SET. Nome name set Investimentos Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Pedroso de morais, 1619, sala 109, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3038-1287 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.setinvestimentos.com.br E-mail set@setinvestimentos.com.br Fundação Inception date 2007 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 11 3038-1283 / rogerio.zico@setinvestimentos.com.br / www.setinvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset Gestão de renda variável Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement management of variable Income. Brazilian services management of Funds. non-Brazilian services n/a
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
erik yassuo yuki diretor/director 3 sergio Fontana dos reis Presidente/Ceo 16 tiago Guitian dos reis diretor/director 9    
 

SLW. Nome name slW Administradora e Gestora de recursos ltda. Endereço Address rua dr. renato Paes de Barros, 717, 6o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04530-001 
Telefone telephone 11 3048-9901 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.slw.com.br E-mail slw@slw.com.br Fundação Inception date 2013 
Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3048-9999 / fundos@slw.com.br / www.slw.com.br     
     
Missão da Asset Atendimento de demanda na gestão de ativos alinhados com o objetivo do cliente. Serviços Prestados no Brasil Alocação de ativos Serviços Prestados no 
Exterior n/a     
     
mission statement service for the demand in assets management combined with the clients’ objectives. Brazilian services Allocation of assets. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Pedro sylvio Weil sócio Conselheiro/Partner Advisor 45 Peter Thomas Grunbaum Weiss sócio Gestor/managing Partner 45

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco     

  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 234 4 4 1 586
Ações / stocks 234 4 4 1 586

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 30 5 38 6 221
Multimercados / Hedge Funds 30 4 36 5 204
Ações / stocks 0 1 2 1 17

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Credit suisse Hedging Griffo; XP Investimentos; um Investimentos; mirae Asset; Concórdia Corretora   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco  
 
  
 

SOMMA. Nome name somma Investimentos s.A. endereço Address rua dom Jaime Câmara, 170, sala 802, Florianópolis, sC Telefone telephone 48 3037-1004 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.sommainvestimentos.com.br E-mail somma@sommainvestimentos.com.br Fundação Inception date 2003 
Investidores Investors 48 3037-1018 / comercial@sommainvestimentos.com.br / www.sommainvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset Prover soluções relacionadas à gestão de patrimônio através de um processo íntegro, participativo e ágil, comprometido em superar expectativas Serviços 
Prestados no Brasil Como Gestora de recursos, o que melhor nos define e diferencia é o nosso posicionamento de independência e imparcialidade. disponibilizamos aos nossos 
clientes produtos financeiros personalizados e exclusivos, assim como fundos abertos de livre acesso pelo mercado. Serviços Prestados no Exterior n/a   
  
mission statement Providing solutions related to the management of equity through an integral, participative and agile process, committed to exceeding expectations. Brazilian 
services As a resources manager, what best defines and differentiates us is our positioning of independence and impartiality. We make personalized and exclusive financial 
products available to our clients, as well as open funds of free access by the market. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
ricardo Giovenardi diretor/director 14 Wilson s. souza Presidente/Ceo 15 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Itaú unibanco; Bradesco      
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 505 10 0 0 115
Renda Fixa / Fixed Income 6 1 0 0 1
Multimercados / Hedge Funds 478 5 0 0 76
Ações / stocks 21 4 0 0 38

SCHRODERS. Nome name schroder Investment management Brasil ltda. Endereço Address rua Joaquim Floriano, 100, 14o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone telephone 
11 3054-5166 Sede da Matriz Holding Country Inglaterra Página na internet Web site www.schroders.com.br E-mail stephanie.camacho@schroders.com Fundação Inception 
date 1994 Investidores Investors 11 3054-5180 / guilherme.nascimento@schroders.com / www.schroders.com.br     
     
Missão da Asset A schroders é uma empresa independente e administra somente recursos de terceiros. Conta com o benefício de pertencer a um grupo com mais de 200 
anos de experiência e presente em mais de 30 países. o foco da empresa é a gestão de recursos. Serviços Prestados no Brasil o cliente receberá e-mails diários e mensais com a 
valorização da carteira, cota e patrimônio líquido do fundo, além de dados de performance, volatilidade, distribuição setorial, rentabilidades dos principais índices do mercado. 
nos e-mails mensais, os clientes receberão as posições da carteira comentário econômico e de mercado elaborado pelo gestor do fundo. os clientes têm acesso à Área de Client 
service, o que oferece um canal direto de atendimento a demandas de ordem operacional. Serviços Prestados no Exterior o cliente receberá e-mails diários e mensais com a 
valorização da carteira, cota e patrimônio líquido do fundo, além de dados de performance, volatilidade, distribuição setorial, rentabilidades dos principais índices do mercado. 
nos e-mails mensais, os clientes receberão as posições da carteira comentário econômico e de mercado elaborado pelo gestor do fundo. os clientes têm acesso à Área de Client 
service, o que oferece um canal direto de atendimento a demandas de ordem operacional.     
     
mission statement schroders is an independent company and it manages only third-party resources. It has the benefit of belonging to a group with more than 200 years of 
experience and it is present in more than 30 countries. The company focuses on the management of resources. Brazilian services The client will receive daily and monthly e-mails 
on the valuation of the portfolio, share and net equity of the fund, alongside performance data, volatility, sectorial distribution, main market indices profitability. In the monthly 
e-mails, the clients will receive the positions of the portfolio and of the market and an economic commentary drafted by the fund manager. The clients have access to the client 
service area, which offers a direct channel of service for demands of an operational kind. non-Brazilian services The client will receive daily and monthly e-mails on the valuation 
of the portfolio, share and net equity of the fund, alongside performance data, volatility, sectorial distribution, main market indices profitability. In the monthly e-mails, the 
clients will receive the positions of the portfolio and of the market and an economic commentary drafted by the fund manager. The clients have access to the client service area, 
which offers a direct channel of service for demands of an operational kind. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
daniel Celano diretor/director 15 eduardo mendes Presidente/Ceo 21 marcos de Callis diretor/director 26

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Citibank; XP Investimentos   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bny mellon dtvm; Bradesco; Citibank 
 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1942 21 787 7 3362
Renda Fixa / Fixed Income 0 1 0 0 0
Multimercados / Hedge Funds 849 7 56 3 787
Ações / stocks 244 9 0 0 2563
Previdência / retirement Funds 849 4 731 4 12
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SPINELLI. Nome name spinelli s.A. CvmC Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 1355, 4o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2142-0500 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.spinelli.com.br E-mail comercial@spinelli.com.br Fundação Inception date 1953 Investidores Investors 11 2142-0588 
/ renata@spinelli.com.br / www.spinelli.com.br     
     
Missão da Asset A spinelli proporciona aos clientes soluções personalizadas de investimento, sob uma gestão de recursos transparente e inovadora. nossa experiência e 
criatividade são fatores diferenciais na otimização da performance dos investimentos. Serviços Prestados no Brasil nossos produtos são distribuídos para clientes institucionais, 
varejo, empresas e clientes private. o grupo tem expertise em clubes de investimento, carteiras administradas, mesa de operações, operações no agronegócio e operações 
estruturadas. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement spinelli provides personalized investment solutions for its clients, under a management of transparent and innovative resources. our experience and 
creativity are differential factors in the optimization the performance of investments. Brazilian services our products are distributed to institutional clients, retailers, companies 
and private clients. The group has expertise in investment clubs, managed portfolios, operation tables, operations in agribusiness and structured operations. non-Brazilian 
services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
manuel nogueira lois diretor/director 32 nelson Bizzacchi spinelli Presidente/Ceo 50     

SPX. Nome name sPX Gestão de recursos ltda. e sPX equities Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua Humaitá, 275, 6o. e 14o. andares, Humaitá, rio de Janeiro, rJ 
Telefone telephone 21 3203-1550 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.spxcapital.com.br E-mail ri@spxcapital.com.br Fundação Inception 
date 2010 Investidores Investors 21 3203-1550 / ri@spxcapital.com.br / www.spxcapital.com.br     
     
Missão da Asset A partir de capital humano de alta qualidade, estrutura sólida e valores éticos, acreditamos na nossa capacidade de gerar resultados diferenciados para os nossos 
clientes. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos multimercados macro e fundos de ações Serviços Prestados no Exterior Gestão de macro e equities hedge funds  
   
mission statement starting with high quality human capital, solid structure and ethical values, we believe in our capacity to generate differentiated results for our clients. 
Brazilian services management of multimarket, macro and share funds. non-Brazilian services management of macro and hedge funds equities. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Bruno Pandolfi diretor executivo/executive director 18 daniel schneider diretor executivo/executive director 20 leonardo linhares diretor executivo/executive director 20 
rogério Xavier diretor executivo/executive director 28 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual; Goldman sachs; morgan stanley; Citibank     

  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 193 5 0 0 183
Multimercados / Hedge Funds 0 1 0 0 4
Ações / stocks 193 4 0 0 179

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 8292 11 7982 26 2612
Multimercados / Hedge Funds 6415 8 6155 14 2016
Ações / stocks 1877 3 1827 12 596

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Banco Bm&F de serviços de liquidação e Custódia  

SQUADRA. Nome name squadra Investimentos Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Borges de medeiros, 633/604 (parte), leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone 
telephone 21 3622-8080 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.squadrainvest.com.br E-mail contato@quadrainvest.com.br Fundação 
Inception date 2007      
     
Missão da Asset nosso principal objetivo é proporcionar aos nossos investidores, no longo prazo e ajustado ao risco, retorno superior ao custo de oportunidade no Brasil. 
Serviços Prestados no Brasil n/a Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our principal objective is to provide a return higher than the cost of opportunity in Brazil for our investors, in the long term and adjusted to risk. Brazilian 
services n/a non-Brazilian services n/a  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
eduardo valentim de Araujo diretor/director 15 Guilherme mexias Aché diretor/director 24 luiz mauricio miranda e silva diretor/director 16 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available      
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco 
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2233 7 1779 14 1034
Ações / stocks 2143 5 1779 14 1020
Participações / Participations (private equity) 90 2 0 0 14

SPARTA. Nome name sparta Administradora de recursos ltda. Endereço Address rua Afonso Bras, 864, conj. 92, vila nova Conceição, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
5054-4700 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.sparta.com.br E-mail contato@sparta.com.br Fundação Inception date 1993 Investidores 
Investors 11 5054-4700 / contato@sparta.com.br / www.sparta.com.br     
     
Missão da Asset Atuar na gestão de fundos de investimento especilizados em segmentos específicos com uma equipe altamente qualificada e com foco no retorno, para o 
investidor e para a empresa. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos em 3 frentes distintas: Commodities Agrícolas, renda Fixa e estratégias Quantitativas. Serviços 
Prestados no Exterior Gestão de fundos com foco em Commodities Agrícolas.     
     
mission statement operating in the management of investment funds specialized in specific segments with a highly qualified team and a focus on the return, for the investor 
and for the company. Brazilian services management of funds in three different fronts: agricultural commodities, fixed income and quantitative strategies. non-Brazilian 
services management of funds with a focus on agricultural commodities.  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
ulisses nehmi diretor/director 11 victor nehmi Presidente/Ceo 36

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon; XP Investimentos; um Investimentos    
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon 
 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 101 7 48 3 2528
Renda Fixa / Fixed Income 38 2 28 1 1314
Multimercados / Hedge Funds 63 5 20 2 1214
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SULAMÉRICA. Nome name sulAmérica Investimentos dtvm s.A. Endereço Address rua Pedro Avancine, 72, 2o. andar, Asa leste, são Paulo, sP Telefone telephone 0800-
017-8700 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.sulamericainvestimentos.com.br E-mail investimentos@sulamerica.com.br Fundação 
Inception date 1996 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3779-4954 / fernando.gabriades@sulamerica.com.br / www.sulamericainvestimentos.com.br Investidores 
Estrangeiros Foreign Investors 11 3779- 4954 / fernando.gabriades@sulamerica.com.br / www.sulamericainvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset o objetivo da sulAmérica Investimentos é consolidar-se entre os maiores gestores independentes através de um rigoroso controle de risco, consistência 
e transparência. Possuímos uma equipe dedicada e produtos para diferentes perfis de investidor. Serviços Prestados no Brasil oferecemos aos nossos clientes gestão e 
administração de fundos, carteira administrada; distribuição de cotas de fundos; acompanhamento e aconselhamento ao cliente private. Serviços Prestados no Exterior 
oferecemos aos nossos clientes estabelecidos no exterior aconselhamento e gestão de fundos     
     
mission statement sulAmérica Investimentos’ objective is to consolidate itself amongst the biggest independent managers through a rigorous risk control, consistency and 
transparency. We have a dedicated team and products for different investors’ profiles. Brazilian services We offer our clients the management and administration of funds, 
managed portfolios; distribution of shares of funds; monitoring and advice to the private client. non-Brazilian services We offer our clients established abroad advice and 
management of funds.
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fernando tendolini diretor executivo/executive director 20 marcelo Pimentel mello Presidente/Ceo 20 marcelo saddi Castro diretor executivo/executive director 24  
    

UBS. Nome name uBs Brasil Administradora de valores mobiliários ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 4440, 6o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone 
telephone 11 3513-6530 Sede da Matriz Holding Country suiça Página na internet Web site www.ubs.com E-mail paulo.corchaki@ubs.com Fundação Inception date 1862 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3513-6530 / lilian.kiefer@ubs.com / www.ubs.com     
     
Missão da Asset o uBs tem como objetivo se tornar a escolha dos clientes em todo o mundo. Para isso, nossas ações são baseadas em três princípios: Foco no cliente em 
cada nível do negócio, excelência em tudo o que fazemos e desempenho sustentável. Serviços Prestados no Brasil Administração e gestão de carteiras administradas e gestão 
de fundos de investimento (abertos e exclusivos) para clientes Private. Serviços Prestados no Exterior Globalmente, o uBs oferece serviços de Wealth management, Asset 
magnagement e Investment Bank.     
     
mission statement uBs has the objective of becoming the choice of clients worldwide. Therefore, our shares are based on three principles: focusing on the client on every business 
level, excellence in everything we do and sustainable development. Brazilian services Administration and management of managed portfolios and management of investment funds 
(open and exclusive) for private clients. non-Brazilian services Globally, uBs offers services of wealth management, asset management and investment banking. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Cristiana Idehara Compliance 22 lilian kiefer marketing/distribuição-distribution 28 Paulo Corchaki diretor executivo/executive director 22 ricardo Fuscaldi Gestão de 
riscos/risk management 20 sylvia Coutinho Presidente/Ceo 29 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
uBs Brasil CCtvm; Bny mellon dtvm; Itaú unibanco 
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bny mellon dtvm     

  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3242 41 178 21 180
Multimercados / Hedge Funds 646 29 107 14 147
Ações / stocks 2573 8 15 3 25
Previdência / retirement Funds 0 0 47 2 2
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 23 4 9 2 6

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BB dtvm; Finplan Gestão de Patrimônio; Beta Independent Advisors; rio Bravo Investimentos dtvm; taler; rBC royal Bank of Canada; Banco Fator; BtG Pactual; turim; XP 
Investimentos  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 15712 118 1355 13 1973
Referenciado DI / Indexed dI 175 1 0 0 71
Renda Fixa / Fixed Income 7066 32 742 1 899
Multimercados / Hedge Funds 3222 39 192 8 257
Cambiais / Forex 6 1 0 0 1
Ações / stocks 1770 14 396 3 711
Previdência / retirement Funds 2858 30 25 1 30
Participações / Participations (private equity) 614 1 0 0 4

VENTOR. Nome name ventor Investimentos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 1100, 4o. andar, leblon, rio de Janeiro, rJ, CeP 22440-035 Telefone telephone 21 
3804-1900 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.ventorinvestimentos.com.br E-mail atendimento@ventorinvestimentos.com.br Fundação 
Inception date 2006 Investidores Investors 21 3804-8750 / atendimento@ventorinvestimentos.com.br / www.ventorinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset A ventor Investimentos é uma empresa de gestão independente focada em maximizar o retorno de seus fundos no longo prazo. Serviços Prestados no Brasil 
A ventor atua exclusivamente na atividade de gestão de recursos. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement ventor Investimentos is an independent management company focused on maximizing the return of its funds in the long term. Brazilian services ventor 
acts exclusively in the activity of management of resources. non-Brazilian services n/a  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Bernardo Calmon sócio/Partner 20 erik Carvalho sócio Gestor/managing Partner 21 Flavio Fucs sócio Gestor/managing Partner 14 Gustavo Abreu sócio Gestor/managing 
Partner 17 luciano soares sócio/Partner 24 ricardo Almeida sócio Gestor/managing Partner 23

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available     
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco 
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2664 3 2466 6 521
Multimercados / Hedge Funds 2450 2 2448 5 500
Ações / stocks 214 1 19 1 21

STK. Nome name stk Capital Gestora de recursos ltda. Endereço Address rua General venâncio Flores, 305, 10o. andar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3219 6550 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.stkcapital.com.br E-mail stk@stkcapital.com.br Fundação Inception date 2010 Investidores Investors 
21 3219-6550 / stk@stkcapital.com.br / www.stkcapital.com.br     
     
Missão da Asset A stk Capital é uma gestora de recursos independente com foco em renda variável através de uma abordagem fundamentalista de investimentos. A equipe é 
composta de 15 profissionais, sendo 8 no time de investimento. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento / Administração de carteiras. os quatro fundos 
locais são: stk long Biased FIC FIA, stk dividendos FIA, stk Global FIA e stk long only Institucional FIA. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos de investimento 
/ Administração de carteiras. os dois fundos offshore são: Brazil equities e stk Global equities.     
     
mission statement stk Capital is a manager of independent resources with a focus on variable income through a fundamentalist approach of investments. The team is 
composed of 15 professionals, with eight of them being in the investment team. Brazilian services management of investment funds/ management of portfolios. The four 
local funds are: stk long Biased FIC FIA, stk dividends FIA, stk Global FIA and stk long only Institutional FIA. non-Brazilian services management of investment funds/ 
management of portfolios. The two offshore funds are: Brazil equities and stk Global equities.  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antenor Fernandes diretor/director 23 daniel Grozdea diretor/director 17 João emílio ribeiro neto diretor/director 31 Pedro Barbosa diretor/director 17 Pedro Quaresma 
diretor/director 17

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; morgan stanley & Co llC; safra national Bank of new york; JP morgan Chase; Bny mellon 
 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 575 6 340 3 211
Multimercados / Hedge Funds 13 1 0 0 2
Ações / stocks 562 5 340 3 209
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VINCI PARTNERS. Nome name vinci Partners Investimentos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5o. andar, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 
2159-6000 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.vincipartners.com E-mail comercial@vincipartners.com Fundação Inception date 2009 
Investidores Investors 21 2159-6000 / comercial@vincipartners.com / www.vincipartners.com     
     
Missão da Asset Atuar de forma única, aliando ética e experiência na gestão do capital, para garantir não só resultados financeiros, mas também parcerias sólidas e que façam 
a diferença. Serviços Prestados no Brasil Investimentos Alternativos como “Private equity”, Crédito, “real estate”, multimercado e Ações, bem como assessoria financeira em 
gestão de patrimônio e assessoria em fusões e aquisições (“m&A”). Serviços Prestados no Exterior Investimentos Alternativos como “Private equity”, Crédito, “real estate”, 
multimercado e Ações, bem como assessoria financeira em gestão de patrimônio e assessoria em fusões e aquisições (“m&A”).    
 
mission statement Acting in a unique way, combining ethics and experience in the management of capital, guaranteeing not only financial results, but solid partnerships also 
and which make the difference. Brazilian services Investment alternatives such as “Private equity”, Credit, “real estate”, multi-market and shares, as well as financial advising in 
equity management and advice in mergers and acquisitions (“m&A”). non-Brazilian services Investment alternatives such as “Private equity”, Credit, “real estate”, multi-market 
and shares, as well as financial advising in equity management and advising in mergers and acquisitions (“m&A”). 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alessandro monteiro morgado Horta sócio/Partner 26 Bruno medeiros sócio/Partner 20 Gilberto sayão da silva sócio/Presidente 25 Guy Perelmuter sócio/Partner 20 marcello 
Almeida sócio/Partner 22 marcelo rabbat sócio/Partner 16 Paulo Fernando Carvalho de oliveira sócio/CIo 25 ronaldo Boruchovitch sócio/Partner 19 sérgio Passos sócio/Partner 19

XP. Nome name XP Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. das Américas, 3434, bloco 7, rio de Janeiro, rJ, CeP 22640-102 Telefone telephone 21 3265-3700 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.xpgestao.com.br E-mail comercial@xpgestao.com.br Fundação Inception date 2006 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 21 3265-3700 / comercial@xpgestao.com.br / www.xpgestao.com.br     
     
Missão da Asset A XP Gestão é focada na gestão de fundos de investimento para diferentes perfis de investidores. Buscamos gerar valor de forma consistente para nossos clientes, 
priorizando o controle de risco e a preservação de capital. Serviços Prestados no Brasil são mais de 30 profissionais altamente capacitados, que focam na gestão do patrimônio de cerca 
de 25 mil investidores em fundos de renda Fixa, renda variável, Quantitativos e estruturados. Serviços Prestados no Exterior Ainda não prestamos serviços a clientes no exterior  
   
mission statement XP Gestão is focused on the management of investment funds for different investor profiles. We aim to generate value in a consistent way for our clients, 
prioritizing the risk control and the preservation of capital. Brazilian services There are more than 30 highly trained professionals, which focus on the management of the equity of 
around 25 thousand investors in fixed income, variable income, quantitative and structured funds. non-Brazilian services We still do not provide services to clients abroad 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Patrick o’Grady diretor executivo/executive director 20 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Banco do Brasil; CCn; Fator; uBs; modal; máxima; XP Investimentos; BtG Pactual; daycoval; more Invest  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual; Itaú unibanco; Citibank     

  
 

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 439 Nº de Fundos /# of Funds 8

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BB dtvm; Bradesco; BtG Pactual; santander Brasil Asset management dtvm; Banco modal; Brasil Plural CCtvm    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco; Bny mellon; Brl trust dtvm 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 16241 143 3458 39 4157
Referenciado DI / Indexed dI 33 1 14 1 139
Renda Fixa / Fixed Income 345 1 0 1 168
Multimercados / Hedge Funds 6397 88 2274 24 2005
Ações / stocks 3839 25 1158 11 1408
FIDC 495 3 0 0 95
Fundos Imobiliários / real estate Funds 0 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 3864 13 0 0 328
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 1268 11 12 2 13

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1921 44 348 18 26603
Referenciado DI / Indexed dI 81 1 0 0 2497
Renda Fixa / Fixed Income 123 2 0 0 3288
Multimercados / Hedge Funds 1013 19 337 15 11476
Ações / stocks 484 17 11 3 9242
FIDC 98 3 0 0 98
Participações / Participations (private equity) 108 1 0 0 1
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 13 1 0 0 1

VICTOIRE. Nome name victoire Brasil Investimentos Administração de recursos ltda. Endereço Address rua olimpíadas, 200, 7o. andar, vila olímpia, são Paulo, sP Telefone 
telephone 11 4872-4040 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.vbinvestimentos.com.br E-mail ir@vbinvestimentos.com.br Fundação 
Inception date 2004 Investidores Investors 11 4872-4040 / ir@vbinvestimentos.com.br / www.vbinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset ser uma gestora de recursos de excelência, capaz de proporcionar retornos superiores e consistentes aos investidores, valorizando a um só tempo seu capital 
humano, seus acionistas e o desenvolvimento sustentável da organização. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos e carteiras de investimentos em renda variável (ações 
e long short) Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos e carteiras de investimentos em renda variável (ações e long short)    
 
mission statement victoire is an excellent fund manager, capable of providing higher and consistent returns to investors, increasing the worth of its human capital timely, its 
shareholders and the sustainable development of the organization. Brazilian services management of funds and investments portfolios in variable income (shares and long 
short). non-Brazilian services management of funds and investments portfolios in variable income (shares and long short). 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Bianca tsutsumi middle office 15 dina moura Compliance 15 Gabriel Alves marketing/distribuição-distribution 4 Paulo del Priore diretor executivo/executive director 8 
Peterson Paz marketing/distribuição-distribution 17

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 249 Nº de Fundos /# of Funds 3

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
XP Investimentos CCtvm; Capital serviços de AAI; Credit suisse Hedging Griffo    
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon Bradesco; Itaú unibanco  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 937 7 131 3 830
Multimercados / Hedge Funds 130 1 131 3 392
Ações / stocks 660 5 0 0 437
Participações / Participations (private equity) 147 1 0 0 1
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outras Instituições

2BCAPITAL. Nome name 2bCapital s.A. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 3729, são Paulo, sP, CeP 04538-905 Telefone telephone 11 3073-6287 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.2bcapital.com.br E-mail contato@2bcapital.com.br Fundação Inception date 2009 Investidores Brasileiros Brazilian 
Investors 11 3003-8010 / 0127.gerencia@bradesco.com.br / www.bradesco.com.br   

Missão da Asset em um mercado dinâmico e de rápido crescimento, a 2bCapital acredita que a seleção criteriosa de oportunidades de investimento é chave para obter retornos 
acima da média para seus investidores. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de Private equity Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos de Private equity

mission statement In a dynamic market and rapidly growing market, 2bCapital believes that the careful selection of investment opportunities criteria is the key to obtaining 
above average returns for its investors. Brazilian services management of Private equity funds. non-Brazilian services management of Private equity funds. 
 
Executivos da Asset Asset officials
não disponível not Available   

3G RADAR. Nome name 3G radar Gestora de recursos ltda. Endereço Address Av. Borges de medeiros, 633, sala 501, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3265-
9600 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.3g-radar.com E-mail ir@3g-radar.com Fundação Inception date 2013 Investidores Investors 21 
3265-9600 / ir@3g-radar.com / www.3g-radar.com    

Missão da Asset mission statement A 3G radar tem como intuito perseguir retorno acima do custo de capital de longo prazo brasileiro, balanceando o risco com a expectativa 
de valorização de empresas negociadas abaixo de seu valor intrínseco. Serviços Prestados no Brasil Brazilian services n/a Serviços Prestados no Exterior non-Brazilian services 
n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years 
Bruno Bretas sócio/Partner 4 João Guilherme Grangeiro sócio/Partner 7 marcelo Henriques sócio/Partner 11 mario Campos sócio/Partner 16 Pedro Batista sócio/Partner 16 
    

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual  
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3 2 0 0 13
Participações / Participations (private equity) 3 2 0 0 13

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 121 2 139 3 37
Multimercados / Hedge Funds 0 0 57 2 2
Ações / stocks 121 2 82 1 35
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3R. Nome name 3r Gestora de recursos ltda. Endereço Address rua Gomes de Carvalho 1069, conj. 21, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2039-0860 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.3r-invest.com.br E-mail operacoes@3r-invest.com.br Fundação Inception date 2011 Investidores Investors 11 2039-0860 / 
contato@3r-invest.com.br / www-3r-invest.com.br     

Missão da Asset A 3r Investimentos é uma gestora de recursos independente e focada em equities. Buscamos obter retornos consistentes e acima da média do mercado através 
de uma filosofia de investimentos baseada em análise fundamentalista. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento com foco em renda variável. Serviços 
Prestados no Exterior Gestão de fundos de investimento com foco em renda variável.     

mission statement 3r Investimentos is a manager of independent resources and focuses on equities. We aim to obtain consistent returns and above the market’s average 
through an investments philosophy based on fundamentalist analysis. Brazilian services Investment fund management with a focus on variable income. non-Brazilian services 
Investment fund management with a focus on variable income.    

Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Adriano Bernardi relação com Investidores/Investor relations 15 elton takimoto operações/Coo 15 Julio marote Gestor/manager 15 tomas rocha Awad Gestor/manager 17

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
CCn Invest AAI; Gradual CCtvm; tag Brasil AAI  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 26 3 23 3 29
Multimercados / Hedge Funds 6 1 6 1 16
Ações / stocks 20 2 17 2 13

ABSOLUTE. Nome name Absolute Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 3015, conj. 131, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3199-
4451 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.absoluteinvest.com.br e-mail contato@absoluteinvest.com.br Fundação Inception date 2013 
Investidores Investors 11 3199-4450 / contato@absoluteinvest.com.br / www.absoluteinvest.com.br     
     
Missão da Asset ser uma boutique de investimentos que oferece fundos consistentes, com calibragem correta entre risco e retorno e que ofereçam performance substancialmente 
superior ao custo de oportunidade. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos multimercado com perfil macro e de arbitragem. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement An investments’ boutique that offers consistent funds, with a correct calibration between risk and return and which offer a performance that is substantially 
higher than the opportunity cost. Brazilian services multimarket funds management with a macro and arbitration profile. non-Brazilian services n/a   
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fabiano Guido rios diretor/director 17 tiago sant’ Anna diretor/director 15 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros; Credit suisse Hedging Griffo   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bny mellon  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 276 2 276 3 312
Multimercados / Hedge Funds 276 2 276 3 312

ALPHA4X. Nome name Alpha4x Gestora de recursos ltda. Endereço Address rua Antônio de oliveira, 904, conj. 3111, Chácara s. Antônio, são Paulo, sP Telefone telephone 
11 3036-1960 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.alpha4x.com E-mail fizzo@alpha4x.com Fundação Inception date 2011 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 11 3036-1960 / fizzo@alpha4x.com / www.alpha4x.com Investidores Estrangeiros Foreign Investors 1 212 271-1910 / hchu@alpha4x.com / www.
alpha4x.com     
     
Missão da Asset Gerar resultados diferenciados, através de exposição a ativos de renda fixa, variável e moedas, na região da América latina. Serviços Prestados no Brasil Gestão 
de recursos. Serviços Prestados no Exterior Gestão de recursos.
     
mission statement Generating great results, through exposing fixed, variable income and currencies, in the latin American region. Brazilian services management of resources. 
non-Brazilian services management of resources. 
    
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fábio Izzo diretor/director 20

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual; XP Investimentos  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual 
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 28 1 0 0 6
Multimercados / Hedge Funds 28 1 0 0 6

APPIA PRIME. Nome name Appia Prime Gestão de recursos Endereço Address Av. Atlântica, 4240, sala 231, Copacabana, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3202-9600 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.appiacapital.com.br E-mail pedro.loureiro@appiacapital.com.br Fundação Inception date 2010 
Investidores Investors 21 3202-9610 / atendimento.fundos@appiacapital.com.br / www.appiacapital.com.br     
     
Missão da Asset Busca constante pela superação do benchmark, tendo como prioridade a preservação do capital do cliente, com processo de alocação de recursos sob rígido 
controle de exposição a risco. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos de Investimento Abertos, Fundos exclusivos, Carteiras Administradas. Serviços Prestados no 
Exterior Gestão de Fundos de Investimento Abertos, Fundos exclusivos, Carteiras Administradas.     
     
mission statement Aiming constantly to exceed the benchmark, having as a priority the preservation of the capital of the client, with the process of the allocation of resources 
under strict control of exposure to risk. Brazilian services management of open Investment Funds, exclusive Funds, managed Portfolios. non-Brazilian services management 
of open Investment Funds, exclusive Funds, managed Portfolios.     

Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Armenios dos santos Gaspar neto sócio/Partner 35 Fellipe Gomes raymundo sócio/Partner 5 Geraldo luiz Costa do valle sócio/Partner 22 Gustavo de lima lobo sócio/
Partner 9 luis Fernando Coelho Pereira sócio/Partner 27 luiz Felipe seabra mello sócio/Partner 15 marcelo vieira da silva de oliveira Costa sócio/Partner 29 Pedro Henrique 
Cartaxo loureiro sócio/Partner 9 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
XP Investimentos; Planner Corretora; duvivier AAI; um Investimentos; Cms AAI; reserva Invest AAI; simetrica AAI; Ativa Corretora; CGd Corretora; Faros Invest  
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Bradesco; Banco BmF   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 113 5 0 0 1006
Multimercados / Hedge Funds 85 1 0 0 1000
Ações / stocks 20 3 0 0 5
Previdência / retirement Funds 8 1 0 0 1
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ARCHIPELAGO. Nome name Archipelago Investimentos ltda. Endereço Address Av. General san martin, 255, 4o. andar, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 
2529-3050 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.archipelago.com.br E-mail contato@archipelago.com.br Fundação Inception date 2012 
Investidores Investors 21 2529-3050 / contato@archipelago.com.br / www.archiplago.com.br     
     
Missão da Asset somos uma boutique de investimentos com foco em ações long-only. Gerimos um portfolio concentrado em até 12 empresas. Focamos nos setores em que 
nossa experiência e a rede Archipelago nos proporcionam uma clara vantagem analítica. Serviços Prestados no Brasil Gestão de um único fundo de ações com o objetivo de 
proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo. Investimos em empresas dos setores de varejo, bens de consumo, serviços e casos específicos em alguns segmentos 
industriais. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement We are an investments boutique with a focus on long-only shares. We manage a portfolio concentrating on up to 12 companies. We focus on the sectors in 
which our experience and the Archipelago network provide us with a clear analytical advantage. Brazilian services management of a single fund of shares with the objective 
of providing increased absolute returns in the long term. We invest in companies of the retail sectors, consumer goods, services and specific cases in some industrial segments. 
non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
não disponível not Available

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 26 1 51 2 9
Ações / stocks 26 1 51 2 9

ARTIS. Nome name Artis Gestora de recursos s.A. endereço Address Av. das Américas, 700, bloco 6, Grupo 148 (parte), Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 
21 2109-3700 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.asmasset.com.br e-mail brunoalmeida@akro.com.br Fundação Inception date 2001 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 2109-3700 / sergiomattos@akro.com.br e luizsergio@akro.com.br / www.asmasset.com.br 
Missão da Asset A Artis busca desenvolver suas atividades ou negócios inovadores e de alto valor agregado, com qualidade reconhecida e que excedam as expectativas dos clientes, 
oferecendo, continuamente, um atendimento ético e diferenciado. Serviços Prestados no Brasil A Artis é especializada na gestão de recursos de terceiros e prover com excelência, 
soluções e serviços nas áreas de investimentos que busquem atingir os objetivos previamente estabelecidos por nossos clientes. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement Artis aims at developing its activities or innovative businesses and high aggregated value, with recognized quality, exceeding the clients’ expectations and 
continuously offering an ethic and top-notch service. Brazilian services Artis is specialized in the management of funds of third-parties and provides solutions and services in 
the areas of investments that aim to achieve the previously established objectives by our clients with excellence. non-Brazilian services n/a 
    
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antônio luís de mello e souza diretor executivo/executive director 25

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Asm Asset management dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 789 3 0 0 7
Multimercados / Hedge Funds 143 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 646 2 0 0 6

ATMOS. Nome name Atmos Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Afrânio de melo Franco, 290, sala 207, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3202-
9550 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.atmoscapital.com.br E-mail faleconosco@atmoscapital.com.br Fundação Inception date 2009 
Investidores Investors 21 3202-9550 / faleconosco@atmoscapital.com.br / www.atmoscapital.com.br     
     
Missão da Asset A Atmos foi fundada com o objetivo de realizar a gestão de fundos focada em investimentos de longo prazo no mercado de ações brasileiro. Serviços Prestados no 
Brasil Gestão de fundos de investimentos em ações. nosso processo de investimento é baseado em uma permanente pesquisa botton-up com a busca de empresas com as seguintes 
características: i) barreira de entrada; ii) que precisem de pouco investimento para crescer; iii) com ganhos de escala que não precisam ser repassados para o consumidor; e iv) sejam 
administradas de forma a gerar retorno a todos os acionistas. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos de investimentos em ações. nosso processo de investimento é 
baseado em uma permanente pesquisa botton-up com a busca de empresas com as seguintes características: i) barreira de entrada; ii) que precisem de pouco investimento para 
crescer; iii) com ganhos de escala que não precisam ser repassados para o consumidor; e iv) sejam administradas de forma a gerar retorno a todos os acionistas.    
  
mission statement Atmos was founded with the objective of carrying out management of funds focused on long-term investments in the Brazilian shares market. Brazilian 
services management of investment funds in shares. our investment process is based on a permanent bottom-up search with the search for companies with the following 
characteristics: i) :entry barriers; ii) that need little investment in order to grow; iii) with scale profits that do not need to be transferred to the consumer, and iv) they are 
managed in the way of generating returns to all of the shareholders. non-Brazilian services management of investment funds in shares. our investment process is based on a 
permanent bottom-up search with the search for companies with the following characteristics: i) :entry barriers; ii) that need little investment in order to grow; iii) with scale 
profits that do not need to be transferred to the consumer, and iv) they are managed in the way of generating returns to all of the shareholders.  
    
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Bruno Frajhof levacov diretor/director 14 david Jorge kaddooum sócio/Partner 8 Fabiana Gelband leite diretor/director 20 Gabriel Pinto da Cunha saavedra sócio/Partner 5 
João Gustavo teixeira salarini sócio/Partner 7 lucas ralston Bielawski diretor/director 14 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bank of new york  
    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1065 4 990 12 604
Ações / stocks 1065 4 990 12 604

B&Z GLOBAL STRATEGIES. Nome name B&z Global strategies Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address Praia do Flamengo, 66, bloco B, sala 1217, rio de Janeiro, rJ 
Telefone telephone 21 3557-7326 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bz-gs.com E-mail contato@bz-gs.com Fundação Inception date 
2013 Investidores Investors 21 3557-7326 / contato@bz-gs.com / www.bz-gs.com     
     
Missão da Asset o objetivo da Asset é trazer ganhos de capital acima do CdI para seus clientes através da gestão de fundos geridos por meio de um processo disciplinado, 
seguindo estratégias quantitativas e sistemáticas. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos de Investimento Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos de 
Investimento
     
mission statement Asset’s objective is to bring capital gains above the CdI for its clients through the management of funds managed through a disciplined process, following 
quantitative and systematic strategies. Brazilian services management of Investment Funds. non-Brazilian services management of Investment Funds.  
 
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Bernardo Guasti sócio/Partner 6 Felipe Bernardes sócio/Partner 9 Jose Pedro Pradez sócio/Partner 7 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon dtvm; Ativa CtCv  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco   
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 5 1 0 0 36
Multimercados / Hedge Funds 5 1 0 0 36
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BBT. Nome name rBJ Administradora de Fundos mobiliários ltda. Endereço Address rua Filadelfo Azevedo, 712, vila nova Conceição, são Paulo, sP, CeP 04508-011 Telefone 
telephone 11 3052-0621 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bbtasset.com.br E-mail contato@bbtasset.com.br Fundação Inception date 
2010 Investidores Investors 11 3052-0621 / contato@bbtasset.com.br / www.bbtasset.com.br     
     
Missão da Asset Gerar os melhores retornos para seus investidores, sempre controlando os riscos operacionais e de mercado. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos 
multimercado e Ações. Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos multimercado e Ações     

mission statement Generating the best returns for its investors, always controlling operational risks and the market. Brazilian services management of multimarket Funds and 
shares. non-Brazilian services management of multimarket Funds and shares.
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
manoel Cesar valente lopes sócio Gestor/managing Partner 12 maria Cristina Bussolan de Juan diretor executivo/executive director 8 raphael Bussolan Juan sócio Gestor/
managing Partner 11

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
dr AAI; Gradual; tov  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco   

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3 2 0 0 29
Multimercados / Hedge Funds 1 1 0 0 15
Ações / stocks 2 1 0 0 14

BI CAPITAL. Nome name BI Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua Alexandre dumas, 2100, 16o. andar, Chácara santo Antonio, são Paulo, sP, CeP 04717-
004 Telefone telephone 11 5181-5454 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bi-invest.com.br E-mail gestao@bi-invest.com.br Fundação 
Inception date 2002 Investidores Investors 11 5181-5454 / gestao@bi-invest.com.br / www.bi-invest.com.br     
     
Missão da Asset Prover soluções completas de investimento, portfólio de fundos líquidos, buscando complementar as estratégias de diversificação de nossos clientes com 
fundos de renda Fixa e multimercados diferenciados, abrangendo também diferentes níveis de risco. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos líquidos e estruturados e 
fundos exclusivos para os clientes que desejam obter uma solução única que adotam as estratégias específicas, adequada a seu perfil de risco e necessidades de caixa, aliando 
a estrutura flexível de investimentos. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos líquidos e estruturados e fundos exclusivos para os clientes que desejam obter uma 
solução única que adotam as estratégias específicas, adequada a seu perfil de risco e necessidades de caixa, aliando a estrutura flexível de investimentos.   
  
mission statement Providing complete investment solutions, portfolio of net funds, aiming to complement the strategies of diversification of our clients with differentiated 
fixed income multi-market funds, also covering different levels of risk. Brazilian services management of net and structured funds and exclusive funds for the clients that wish 
to obtain a unique solution that adopts specific strategies, suited to its risk profile and cash necessities, allying to a flexible structure of investments. non-Brazilian services 
management of net and structured funds and exclusive funds for the clients that wish to obtain a unique solution that adopts specific strategies, suited to its risk profile and 
cash necessities, allying to a flexible structure of investments. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fernando muniz sócio Gestor/managing Partner 10 reinaldo zakalski da silva Presidente/Ceo 35

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; um Investimentos Ctvm  
  
Custodiantes Custodians  
deustche Bank; Bradesco; Bny mellon    
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 41 6 0 0 45
Renda Fixa / Fixed Income 14 2 0 0 40
Multimercados / Hedge Funds 18 2 0 0 3
FIDC 8 2 0 0 2

BOGARI. Nome name Bogari Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address rua Jardim Botânico, 674, sala 523. Jardim Botânico, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 
2249-1500 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bogaricapital.com.br E-mail bogari@bogaricapital.com.br Fundação Inception date 2007 
Investidores Investors 21 2249-1500 / bogari@bogaricapital.com.br / www.bogaricapital.com.br     
     
Missão da Asset nosso objetivo é prover aos clientes oportunidades de investimentos em ativos com elevado potencial de valorização, através da identificação de distorção 
entre seus valores e preços de negociação, trazendo retornos consistentes no longo prazo. Serviços Prestados no Brasil Administração de investimentos em renda variável - 
utilizando estratégias de investimento fundamentadas em valor (“value investing”), buscamos apreciação de capital que gere retornos consistentes no longo prazo, tendo como 
foco constante a preservação do capital. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our objective is to provide the clients with investment opportunities in assets with high appreciation potential, through the identification of distortion 
between their values and negotiation prices, bringing consistent returns in the long term. Brazilian services Administration of investments in variable income – utilizing 
investment strategies based in value (“value investing”), we aim for capital appreciation that generates consistent returns in the long term, having the preservation of the capital 
as the constant focus. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Érico Argolo sócio/Partner 13 Flávio sznajder sócio/Partner 16 renato Barbosa sócio/Partner 9 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1077 7 20 1 596
Ações / stocks 1077 7 20 1 596

BRAINVEST. Nome name Brainvest Consultoria Financeira ltda. Endereço Address rua Ferreira de Araújo, 221, conj. 94, Pinheiros, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
3030-3120 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.biwm.com.br E-mail contato@biwm.com.br Fundação Inception date 2008 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 11 3030-3120 / fernando@biwm.com.br / www.biwm.com.br     
     
Missão da Asset Gestão Patrimonial atrvés de fundos exclusivos ou carteiras administradas. tem como objetivo a busca de soluções otimizadas de investimento com foco nos 
objetivos de cada cliente. Serviços Prestados no Brasil Alocação de recursos em fundos, ações, credito público e privado. Serviços Prestados no Exterior n/a   
  
mission statement equity management through exclusive funds or managed portfolios. our objective is to search for optimized investment solutions with a focus on the 
objectives of each client. Brazilian services Allocation of resources in funds, shares, public and private credit. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fernando Gelman Presidente/Ceo 24 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual     
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 167 16 4 2 41
Multimercados / Hedge Funds 78 13 4 2 39
Ações / stocks 5 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 85 2 0 0 1
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BSPAR. Nome name BsPAr Gestão de Ativos e Participações ltda. Endereço Address rua samuel morse, 74, conj. 33/34, 3o. andar, Brooklin, são Paulo, sP, CeP 04576-060 
Telefone telephone 11 5502-0200 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bsparfinancas.com.br E-mail faleconosco@bspar.com.br Fundação 
Inception date 2009 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 5502-0200 / faleconosco@bspar.com.br / www.bsparfinancas.com.br    
 
Missão da Asset nosso foco se traduz em processos sólidos, avaliações criteriosas e monitoramentos diários, de forma a mitigar os riscos na condução de nossas estratégias 
de Investimento. Serviços Prestados no Brasil A BsPAr Asset management , atua na gestão de fundos multimercados e estruturados mantendo um portfólio diversificado 
o qual nos permite rentabilizar o capital Investido, considerando o objetivo principal e o perfil de risco. nossas estratégias visam obter retornos reais superiores ao CdI, além 
de estabelecer investimentos de longo prazo. nossos colaboradores possuem uma vasta experiência, adquirida em instituições financeiras renomadas, de forma a garantir 
qualidade e eficiência. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our focus translates into solid procedures, careful assessments and daily monitoring, in the form of mitigating the risks in the driving of our investment 
strategies. Brazilian services BsPAr Asset management acts in the management of multi-market and structured funds maintaining a diversified portfolio, which allows us to 
make a profit on the invested capital, considering the principal objective and the risk profile. our strategies aim to obtain real returns higher than the CdI, besides establishing 
long-term investments. our collaborators have vast experience, acquired in renowned financial institutions, in the form of guaranteeing quality and efficiency. non-Brazilian 
services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
elaine lopes Ferreira teixeira diretor/director 18 Filipe Gomes de Albuquerque diretor/director 11 Jorge Alberto vieira studart Gomes Presidente/Ceo 20 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
santander   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 664 3 0 0 3
Multimercados / Hedge Funds 412 1 0 0 1
FIDC 251 2 0 0 2

BRAVIA. Nome name Bravia Capital Investimentos ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 1726, conj. 72, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3074-1540 
sede da matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.bravia.com.br E-mail bravia@bravia.com.br Fundação Inception date 2009 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 11 3074-1546 / ri@bravia.com.br / www.bravia.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3074-1541 / ir@bravia.com.br / www.bravia.com  
   
Missão da Asset A Bravia Capital é uma gestora de recursos independente com forte viés proprietário e dedicada a investimentos de valor em “equities” ´por meio da bolsa de 
valores ou em transações privadas (“private equity”). Serviços Prestados no Brasil serviços de administração de carteira e fundos de investimentos, utilizando um processo 
de investimento disciplinado e visa gerar valor e retorno absoluto no longo prazo. Serviços Prestados no Exterior Investimentos em equities por meio de um processo de 
investimento disciplinado e visando gerar valor e retorno absoluto no longo prazo.     
     
mission statement Bravia Capital is a manager of independent resources with strong ownership ties and is dedicated to investments of value in “equities” through stock 
exchange or in private transactions (“private equity”). Brazilian services Portfolio and investment funds administration services, utilizing a disciplined investment process 
and aiming to generate value and absolute return in the long term. non-Brazilian services Investments in equities through a process of disciplined investment and aiming to 
generate value and absolute return in the long term. 
     
Executivos da Asset Asset officials
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alvaro schocair sócio Gestor/managing Partner 14 Carlos opice leão sócio Gestor/managing Partner 14 dan shigenawa diretor/director 18 roberto diniz Junqueira neto 
sócio Gestor/managing Partner 14 rodrigo maringoni simões sócio Gestor/managing Partner 12

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 36 1 36 2 88
Ações / stocks 36 1 36 2 88

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 26 1 26 2 18
Ações / stocks 26 1 26 2 18

CANEPA. Nome name Canepa Asset management CAm Brasil Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua voluntários da Pátria, 89/702, Botafogo, rio de Janeiro, rJ, CeP 
22270-000 Telefone telephone 21 3034-1900 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.canepaasset.com.br E-mail contato@canepaasset.com.
br Fundação Inception date 2013      
     
Missão da Asset respeitar e entregar o mandato de cada produto, observando não somente o retorno esperado como também a expectativa de risco do cliente. Serviços 
Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimentos e Carteiras administradas e consultorias em geral - mercado financeiro e macroeconomia Serviços Prestados no 
Exterior Gestão de Carteiras e fundos de investimentos/ Consultoria em relação ao ambiente econômico e de negócios brasileiro.    
 
mission statement to respect and deliver the mandate of each product, observing not only the expected return but also the client’s risk expectation. Brazilian services 
management of investment funds and managed portfolios and consulting in general - financial market and macroeconomics. non-Brazilian services management of portfolios 
and investment funds/consulting in relation to the economic environment and Brazilian businesses. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Póvoa sócio/Presidente 24 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros; vGv AAI; spinelli CvmC; método AAI; tag Brasil AAI    
  
Custodiantes Custodians  
Banco mellon; Bradesco
  

CAPITAL. Nome name Capital Gestão e Investimentos ltda. Endereço Address rua visconde de Pirajá, 430, sala 905, Ipanema, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3509-
2150 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.capitalfundos.com.br E-mail comercial@capitalfundos.com.br Fundação Inception date 2010 
Investidores Investors 21 3509-2150 / comercial@capitalfundos.com.br / www.capitalfundos.com.br     
     
Missão da Asset A Capital Gestão e Investimentos tem como foco prover soluções exclusivas de investimento para seus clientes investidores, buscando retornos consistentes no 
longo prazo e preservação do capital. Serviços Prestados no Brasil A Capital Gestão e Investimentos é um grupo independente que oferece serviços de Wealth management, 
Aconselhamento Financeiro e Gestão de recursos em renda variável, para indivíduos, famílias e empresas. na área de Wealth management, soluções de investimentos 
personalizadas são desenhadas para cada investidor, de acordo com as necessidades, preferências e objetivos. A área de renda variável foca em atender os investidores que 
buscam investir diretamente no mercado acionário, seja através de fundos abertos ou veículos exclusivos. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement Capital Gestão e Investmentos is focused on providing exclusive investment solutions for its investing clients, aiming for consistent returns in the long 
term and capital preservation. Brazilian services Capital Gestão e Investmentos is an independent group that offers wealth management services, financial counselling and 
management of funds in variable income, for individuals, families and companies. In the wealth management area, personalized investment solutions are designed for each 
investor, according to necessities, preferences and objectives. The variable income area focuses on servicing investors that aim to invest directly in the stock market, be it 
through open funds or exclusive vehicles. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fernando Barbará diretor/director 13  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon    
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 82 9 412 30 122
Multimercados / Hedge Funds 50 4 395 27 58
Ações / stocks 15 4 4 1 61
Previdência / retirement Funds 17 1 0 0 1
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 0 0 14 2 2
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CONSTELLATION. Nome name Constellation Investimentos e Participações ltda. Endereço Address rua olimpíadas, 100, 51, são Paulo, sP, CeP 04551-000 Telefone telephone 
11 4501-0031 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.constellation.com.br E-mail cliente@const.com.br Fundação Inception date 1999 
Investidores Investors 11 4501-0031 / cliente@const.com.br / www.constellation.com.br     
     
Missão da Asset A Constellation tem como objetivo gerar retornos consistentes e superiores ao mercado de ações. nosso processo de investimento é suportado por uma 
profunda análise fundamental das empresas. Serviços Prestados no Brasil A Constellation é uma empresa especializada na gestão de investimentos em empresas brasileiras 
listadas na Bovespa. Focamos em análise fundamentalista e um rigoroso processo de investimento. oferecemos o fundo long only para investidores locais. Serviços Prestados 
no Exterior A Constellation é uma empresa especializada na gestão de investimentos em empresas brasileiras listadas na Bovespa. Focamos em análise fundamentalista e um 
rigoroso processo de investimento. oferecemos veículos long only e long short para investidores estrangeiros     
     
mission statement Constellation aims to generate consistent returns and higher than the shares market. our investment process is backed by a fundamental in-depth analysis of the 
companies. Brazilian services Constellation is a company specialized in the management of investments in Brazilian companies listed in the Bovespa. We focus on fundamentalist 
analysis and a rigorous investment process. We offer the long only fund for local investors. non-Brazilian services Constellation is a company specialized in the management of 
investments in Brazilian companies listed in the Bovespa. We focus on fundamentalist analysis and a rigorous investment process. We offer the long only fund for foreign investors. 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Alex rodrigues Gestão de riscos/risk management 15 Fabio dall Àcqua diretor executivo/executive director 23 Florian Bartunek Gestor/manager 23 marcello silva Gestor/
manager 11 rafael sales Gestor/manager 16 rodrigo Campos economista-Chefe/Chief economist 26 

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 0 Nº de Fundos / # of Funds 4 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon (ativos em Brl); morgan stanley (ativos em usd); Goldman sachs (ativos em usd)   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 0 0 2 1 28
Ações / stocks 0 0 2 1 28

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 369 4 299 6 184
Ações / stocks 369 4 299 6 184

CONVEST. Nome name Convest Consultoria de Investimentos ltda. Endereço Address rua Padre João manuel, 1212, conj.82, são Paulo, sP, CeP 01411-000 Telefone telephone 
11 3704-6660 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.convestinvestimentos.com.br E-mail convest@convestconsultoria.com.br Fundação 
Inception date 1977 Investidores Investors 11 3704-6660 / n/a / www.convestinvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset excelência na qualidade dos produtos e serviços oferecidos. transparência em todos os serviços prestados e nos relatórios emitidos. solidez, confiabilidade e 
segurança. disciplina total dentro da política de investimentos Serviços Prestados no Brasil orientação estratégica, planejamento e pesquisa em investimentos. Classificação 
de assets por rentabilidade e qualidade. orientação na gestão de risco para investidores. estruturação de operações. Prognósticos de performance. analises comparativas. 
Presença no mercado local e nos principais mercados financeiros internacionais. orientação na implementação de portfolios que atendam as expectativas dos clientes. 
Consolidação de portfolios. Auditoria de portfolios. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement excellence in the quality of the products and services offered. transparency in all of the services provided and in the issued reports. solidity, trust and 
security. total discipline within the policy of investments Brazilian services strategic orientation, planning and research in investments. Classification of assets for profitability 
and quality. Guidance in the management of risk for investors. operations structuring. Performance prognostics, comparative analyses. Presence in the local market and in the 
main international financial markets. Guidance in the implementation of portfolios that meet clients’ expectations. Consolidation of portfolios. Auditing of portfolios. non-
Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
leonor de souza dantas middle office 22 rene Jorge silberberg diretor/director 46 sueli Capeleto Compliance 21

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
sGI AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco

CORTTEX. Nome name Corttex Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua Gomes de Carvalho, 1507, 1o. andar, bloco B, são Paulo, sP Telefone telephone 
11 5053-8700 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.corttexcapital.com E-mail ri@corttexcapital.com Fundação Inception date 2012 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 5053-8717 / ligia.azevedo@corttexcapital.com / www.corttexcapital.com Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 5053-
8710 / cecilia.pain@corttexcapital.com / www.corttexcapital.com     
     
Missão da Asset A Corttex busca gerar retorno financeiro para seus clientes nos mercados de câmbio, juros e dívida soberana, principalmente relacionados à economia 
brasileira, pautada em valores de meritocracia, foco, disciplina e alinhamento de interesses. Serviços Prestados no Brasil Gestão do fundo multimercado macro Corttex Capital 
Alpha FIC FIm. A Corttex busca gerar retornos superiores para seus clientes, através de extensa análise top-down do ambiente macroeconômico, utilizando instrumentos 
líquidos nos mercados de câmbio, juros e dívida soberana, principalmente relacionados ao Brasil. Acreditamos que a melhor maneira para gerar retorno é ter FoCo naquilo que 
sabemos fazer melhor. Portanto não atuamos nos mercados de renda variável, crédito corporativo ou commodities. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos macro 
discricionários de retorno absoluto. A Corttex busca gerar alpha para seus clientes, através de extensa análise top-down do ambiente macroeconômico, utilizando instrumentos 
líquidos nos mercados de câmbio, juros e dívida soberana, principalmente relacionados ao Brasil. Acreditamos que a melhor maneira para gerar retorno é ter FoCo naquilo que 
sabemos fazer melhor. Portanto não atuamos nos mercados de renda variável, crédito corporativo ou commodities.     
     
mission statement Corttex aims to generate financial return for its clients in the exchange, interest and sovereign debt markets, mainly related to the Brazilian economy, 
regulated in meritocracy values, focus, discipline and alignment of interests. Brazilian services management of macro multimarket fund Corttex Capital Alpha FIC FIm. Corttex 
aims to generate higher returns for its clients, through the extensive top-down analysis of the macroeconomic environment, using net instruments in the exchange, interest 
and sovereign debt markets, mainly related to Brazil. We believe that the best way of generating return is to have a FoCus on that which we know how to do best. Therefore, 
we do not act in the variable income markets, corporate credit or commodities. non-Brazilian services management of discretionary macro funds of absolute return. Corttex 
aims to generate higher returns for its clients, through the extensive top-down analysis of the macroeconomic environment, using net instruments in the exchange, interest and 
sovereign debt markets, mainly related to Brazil. We believe that the best way of generating return is to have a FoCus on that which we know how to do best. Therefore, we do 
not operate in the variable income, corporate credit or commodities markets.  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos mascarenhas sócio/Partner 14 Cecilia roxo Pain sócio/Partner 9 eduardo Camara lopes sócio/CIo 17 João moura sócio/Partner 19 luis Garcia sócio/CIo 24 maurício 
Irie sócio/Partner 12 ricardo Cará monteiro sócio/Partner 15 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual serviços Financeiros dtvm   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 244 4 68 3 141
Ações / stocks 244 4 68 3 141

COX. Nome name Cox Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua tabapuã, 145, 8o. andar, Itaim, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3321-7100 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.coxcap.com.br E-mail backoffice@coxcap.com.br Fundação Inception date 2006 Investidores Investors 11 3321-7100 / 
coxcap@coxcap.com.br / www.coxcap.com.br     
     
Missão da Asset Atingir performance consistentemente superior às outras opções de mesmo nível de risco através de investimentos em empresas no Brasil Serviços Prestados 
no Brasil Gestão de fundos e carteiras administradas Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos e carteiras administradas    
 
mission statement to achieve a consistent performance which is superior to other options of the same level of risk through investments in companies in Brazil Brazilian services 
management of funds and managed portfolios. non-Brazilian services management of funds and managed portfolios. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
rodrigo Anunciato sócio/CIo 9

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Credit suisse Hedging Griffo  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; BtG Pactual; Citibank   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 46 1 45 1 17
Multimercados / Hedge Funds 46 1 45 1 17
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Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 13 1 16 1 105
Ações / stocks 13 1 16 1 105

CRPC. Nome name CrPC Administração de recursos Financeiros ltda. Endereço Address rua Padre Carapuceiro, 858, 7o. andar, sala 705, Boa viagem, recife, Pe Telefone 
telephone 81 3059-4159 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.crpcinvestimentos.com.br E-mail crpc@crpcinvestimentos.com.br 
Fundação Inception date 2007 Investidores Investors 81 3059-4159 / crpc@crpcinvestimentos.com.br / www.crpcinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset A CrPC Asset management tem como missão proporcionar retornos acima da média do mercado de capitais adotando filosofia de investimento conhecida 
como “value investing”, que se propõe a selecionar ativos que se apresentem temporariamente subavaliados. Serviços Prestados no Brasil A CrPC Asset analisa, estrutura 
e acompanha os investimentos para investidores institucionais, pessoas físicas e pessoas jurídicas de alta renda. sempre focando o máximo desempenho das carteiras e a 
conformidade com as estratégias adotadas, utilizando vasto conhecimento em gestão de risco e governança. Serviços Prestados no Exterior A CrPC Asset analisa, estrutura 
e acompanha os investimentos para investidores institucionais, pessoas físicas e pessoas jurídicas de alta renda. sempre focando o máximo desempenho das carteiras e a 
conformidade com as estratégias adotadas, utilizando vasto conhecimento em gestão de risco e governança.     
     
mission statement CrPC asset management’s mission is to provide returns above the average level of the capital markets by adopting an investment philosophy known as 
“value investing”, which proposes to select assets that are shown as temporarily undervalued. Brazilian services CrPC asset analyses, structure and follow up of investments 
for institutional investors, legal entities and individuals with high income, always focusing on the maximum performance of the portfolios and compliance with the adopted 
strategies, by using vast knowledge in the management of risk and governance. non-Brazilian services CrPC asset analyses, structure and follow up of investments for 
institutional investors, legal entities and individuals with high income, always focusing on the maximum performance of the portfolios and compliance with the adopted 
strategies, by using vast knowledge in the management of risk and governance. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
luciana leocadio de Almeida Compliance 3 Thiago Bandeira onofre research 2 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Add investments AAI; G1 AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon serviços Financeiros
  
 

CULTINVEST. Nome name Cultinvest Asset management ltda. Endereço Address rua Bandeira Paulista, 600, conj. 152, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04532-001 Telefone 
telephone 11 3704-6399 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.cultinvest.com.br E-mail contato@cultinvest.com.br Fundação Inception 
date 2010 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3704-6391 / simone.santoyo@cultinvest.com.br / www.cultinvest.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 
11 3704-6394 / filipe.albert@cultinvest.com.br / www.cultinvest.com.br     
     
Missão da Asset empresa independente, focada em serviços de gestão de recursos.tem como principal objetivo oferecer produtos e serviços diferenciados e com alto valor 
agregado, atuando sempre de forma independente, ética e competitiva. Serviços Prestados no Brasil Possui fundos abertos, como renda Fixa, multimercado e Ações são 
voltados, preponderantemente, para pessoas físicas “alta renda”.Além desses, possui fundos estruturados, como FIdCs, que são dedicados, principalmente para clientes 
institucionais. Serviços Prestados no Exterior Gestão de fundos e carteiras administradas.     
     
mission statement An independent company, focused on services of the management of funds. It has the main objective of offering differentiated products and services with 
a high aggregated value, always transacting in an independent, ethical and competitive manner. Brazilian services It has open funds, such as Fixed Income, multi-market and 
shares are predominantly geared towards individuals with “high income”. Besides these, it has structured funds, such as FIdCs, which are dedicated mainly to institutional 
clients. non-Brazilian services management of funds and managed portfolios.  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre zakia Albert Presidente/Ceo 36 mauro morelli diretor/director 25 simone santoyo diretor/director 22 Walter mendes de oliveira sócio/CIo 36 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
simone specchio santoyo AAI; All AAI; nesta AAI; XP Investimentos CCtvm; Itaú unibanco   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 31 4 1 1 48
Renda Fixa / Fixed Income 7 1 0 0 18
Multimercados / Hedge Funds 5 1 1 1 11
Ações / stocks 19 2 0 0 19

DEX. Nome name dex Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. das Américas, 700, bloco 6, salas 207/208, Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ, CeP 22640-100 
Telefone telephone 21 3262-0030 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.dexcapital.com.br E-mail contato@dexcapital.com.br Fundação 
Inception date 2010 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3262-0030 / contato@dexcapital.com.br / www.dexcapital.com.br    
 
Missão da Asset Foco em retorno absoluto e orientação de longo prazo. • Disciplina – Due diligence proprietário detalhado, levando a uma opinião independente. • Execução 
– Implementação de decisões no portfólio de maneira pragmática. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento, objetivando a geração de performance 
diferenciada através de diligência detalhada, consistente e sistemática dos investimentos. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement Focus on absolute return and long-term guidance. discipline – detailed owner due diligence, carrying an independent opinion. execution – Implementation 
of decisions in the portfolio in a pragmatic way. Brazilian services management of investment funds, with the objective of generating differentiated investments’ performance 
through detailed, consistent and systematic diligence. non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Adolpho de Andrade Pinto Pimentel magalhães sócio/Partner 10 Cypriano lopes Feijó Filho sócio/Presidente 20 mila dos santos maldonado sócio/Partner 4 ricardo Bucher 
Guimarães Galdo sócio/Partner 7 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual; santander  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual; santander   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 65 2 154 7 51
Multimercados / Hedge Funds 64 1 126 4 35
Ações / stocks 1 1 28 3 16

DTW INVESTIMENTOS. Nome name dtW Investimentos ltda. Endereço Address Av. das Américas, 500, bloco 21, sala 318, Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ Telefone 
telephone 21 3139-4173 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.dtwinvestimentos.com.br E-mail ri@dtwinvestimentos.com.br Fundação 
Inception date 2012 Investidores Investors 21 3139-4173 / ri@dtwinvestimentos.com.br / www.dtwinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset Gestão de Patrimônio através de Fundos de Investimento, visando principalmente a preservação do capital. Serviços Prestados no Brasil Atualmente a dtW 
Investimentos realiza a Gestão de 3 (três) Fundos: dtW Hedge FIm; m.Asset FIrF InstItuCIonAl; m.Asset InstItuCIonAl FIA. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement management of equity through investment funds, aiming mainly for the preservation of capital. Brazilian services Currently dtW Investmentos carries out 
the management of 3 (three) Funds: dtW Hedge FIm; m.Asset FIrF InstItutIonAl; m.Asset InstItutIonAl FIA. non-Brazilian services Currently not applicable. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Caio rodrigues leal sócio Gestor/managing Partner 11 Cristiano maroja de medeiros sócio Gestor/managing Partner 15 eduardo vaz do Canto sócio Gestor/managing Partner 
15 Paulo roberto Cerf Caneca sócio Gestor/managing Partner 20  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; tov CCtvm; m10 AAI   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 53 3 0 0 54
Renda Fixa / Fixed Income 30 1 0 0 1
Multimercados / Hedge Funds 14 1 0 0 52
Ações / stocks 10 1 0 0 1
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DXA. Nome name dXA Gestão de Investimentos Endereço Address Av. rio Branco, 89, 28o. andar, Centro, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 2213-3719 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.dxainvestments.com E-mail ir@dxainvestments.com Fundação Inception date 2012 Investidores Investors 21 2213-
3719 / ir@dxainvestments.com / www.dxainvestments.com     
     
Missão da Asset Gerar retornos diferencados para nossos investidores através de oportunidades que surjam a partir de mudanças fundamentais no cenário economico 
da América latina. Serviços Prestados no Brasil Proporcionar valorização da cota de nossos clientes a médio e longo prazo, mediante aplicação de seus recursos Serviços 
Prestados no Exterior Proporcionar a valorização das cotas de nossos clientes de médio a longo prazo através de oportunidades que surjam a partir do crescimento da classe 
média na América latina.     
     
mission statement Generating great returns for our investments through opportunities that arise from fundamental changes in the economic scenario of latin America. 
Brazilian services Adapting increase in value of our clients’ shares in the medium and long term, through the investment of their resources non-Brazilian services Adapting 
increase in value of our clients’ shares in the medium and long term through opportunities that arise from the growth of the middle class in latin America.
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Flavio da silva ramos neto sócio/Partner 30 Gustavo de macedo Ahrends sócio Gestor/managing Partner 8 oscar vita decotelli da silva sócio Gestor/managing Partner 15 
William Bandeira vianna Côrtes sócio/Partner 7 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm 
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon serviços Financeiros dtvm   
  
 

EASYNVEST. Nome name easynvest titulo Corretora de valores s.A. Endereço Address Av. dr. Cardoso de melo, 1608, 14o. andar, vila olímpia, são Paulo, sP, CeP 04548-005 
Telefone telephone 11 3841-4510 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.easynvest.com.br E-mail faleconosco@easynvest.com.br Fundação 
Inception date 1968 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3841-4515 / faleconosco@easynvest.com.br / www.easynvest.com.br    
 
Missão da Asset Atuar com excelência e ética na intermediação de processos, produtos e serviços financeiros a fim de maximizar a satisfação de nossos clientes, colaboradores 
e sócios. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento e negociação de produtos financeiros via Home Broker. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement Acting with excellence and ethics in the intermediation of procedures, products and financial services for the purpose of maximizing the satisfaction of our 
clients, collaborators and associates. Brazilian services management of investment funds and negotiation of financial products via Home Broker. non-Brazilian services n/a
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Amerson Galhardo magalhães diretor/director 23 luis roberto tadasi takemori diretor/director 11 marcio martins Cardoso diretor/director 31  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 29 2 6 2 0
Multimercados / Hedge Funds 0 0 6 2 0
Participações / Participations (private equity) 29 2 0 0 0

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 49 2 0 0 81
Multimercados / Hedge Funds 49 2 0 0 81

EDGE. Nome name edge Brasil Gestão de Ativos ltda. Endereço Address Av. das Américas, 8445, sala 606, Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 2421-4262 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.edgeinvestimentos.com.br E-mail edge@edgeinvestimentos.com.br Fundação Inception date 2007 
Investidores Investors 21 2421-4262 / bdantas@edgeinvestimentos.com.br / www.edgeinvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset A edge Investimentos é uma gestora de recursos independente com foco na gestão ativa de fundos de investimentos em ações. somos investidores de valor e 
focamos na preservação do capital dos nossos clientes. Serviços Prestados no Brasil A edge Investimentos faz a gestão do fundo principal edge value Fia e a gestão de um fundo 
exclusivo. o objetivo do fundo é obter elevados retornos absolutos no longo prazo,através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor de mercado 
seja substancialmente inferior ao valor íntrinseco. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement edge Investimentos is an independent funds manager with a focus on the active management of investment funds in shares. We are securities investors 
and we are focused on the preservation of our clients’ capital. Brazilian services edge Investimentos carries out the management of the principal edge value Fia fund and the 
management of an exclusive fund. The objective of the fund is to obtain high absolute returns in the long term, through investment in shares of companies listed in the Bovespa, 
whose market value is substantially inferior to the intrinsic value. non-Brazilian services n/a 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Abrão martins diretor/director 10 Bernardo Carvalho ribeiro dantas diretor/director 10 eduardo Castro Alves marketing/distribuição-distribution 17 volnei 
valmor Flores middle office 4 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco    
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 74 2 0 0 128
Ações / stocks 74 2 0 0 128

EFFECTUA. Nome name effectua Capital Gestão de Ativos ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 1485, 18o. andar, Jardim europa, são Paulo, sP, CeP 01452-002 
Telefone telephone 11 3500-5055 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.effectua.com.br E-mail effectua@effectua.com.br Fundação 
Inception date 2011 Investidores Investors 11 3199-2760 / effectua@effectua.com.br / www.effectua.com.br     
     
Missão da Asset Proporcionar ao cliente uma gestão diferenciada dos recursos bem como rentabilizar seu patrimônio com soluções financeiras que atendam aos seus interesses. 
Serviços Prestados no Brasil A gestora possuí fundos multimercado diversificados, para os diversos perfis de investimento (conservador, moderado e agressivo). Além disso, 
possui uma gama de investimentos diferenciados, como fundos de investimento em direitos creditórios, imóveis e em participações. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement Presenting the client with great management of the resources as well as making a profit from its equity with financial solutions that meets its interests. 
Brazilian services The manager has diversified multi-market funds, for the diverse investment profiles (conservative, moderate and aggressive). Besides this, it has a range of 
differentiated investments, with credit rights investment funds, real estate and shares. non-Brazilian services n/a  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Frank yokoya diretor/director 20 Guilherme Felipe marques Cruz diretor/director 1 Guilherme rizzieri de Godoy Ferreira diretor/director 16 leonardo monoli diretor/
director 18 sergio Junqueira machado diretor/director 35

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Banco Petra; Bradesco; Bny mellon   
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 35 7 0 0 36
Multimercados / Hedge Funds 32 5 0 0 33
FIDC 3 2 0 0 3
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EMPÍRICA. Nome name empírica Investientos Gestão de recursos ltda. Endereço Address Alameda rio negro, 585, bloco A, conj. 127, Cond. ed. rio negro, Alphaville, Barueri, 
sP, CeP 06454-000 Telefone telephone 11 2078-3150 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.empiricainvestimentos.com.br E-mail afeldman@
empiricainvestimentos.com.br Fundação Inception date 2009 Investidores Investors 11 2078-3161 / lcalixto@empiricainvestimentos.com.br / www.empiricainvestimentos.
com.br     
     
Missão da Asset desenvolver produtos de investimento e administrar recursos de forma aderente aos objetivos estabelecidos. Foco: estruturação, desenvolvimento e gestão de 
produtos de investimento alternativos. Serviços Prestados no Brasil estruturação, desenvolvimento e gestão de produtos de investimentos alternativos. Serviços Prestados no 
Exterior estruturação, desenvolvimento e gestão de produtos de investimentos alternativos.     
     
mission statement to develop investment and manage resources products in a manner that is adherent to the established objectives. Focus: structuring, development and 
management of alternative investment products. Brazilian services structuring, development and management of alternative investment products. non-Brazilian services 
structuring, development and management of alternative investment products.
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Aquiles Feldman diretor/director 17 José eduardo de Assunção diretor/director 21 leonardo russo Calixto diretor/director 17 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
uBs; Credit suisse  
  
Custodiantes Custodians  
deustche Bank; santander; Itaú unibanco; Banco Petra; Banco Paulista   
  

EOS. Nome name eos Investimentos ltda. Endereço Address rua dos Pinheiros, 870, conj. 144, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3062-7939 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.eosinvestimentos.com.br E-mail contato@eosinvest.com.br Fundação Inception date 2008 Investidores Estrangeiros Foreign 
Investors 11 3062-7939 / contato@eosinvest.com.br / www.eosinvestimentos.com.br     
     
Missão da Asset n/a Serviços Prestados no Brasil n/a Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement n/a Brazilian services n/a non-Brazilian services n/a
     
Executivos da Asset Asset officials     
não disponível not Available  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 400 9 5 1 234
Referenciado DI / Indexed dI 12 1 0 0 3
Multimercados / Hedge Funds 0 0 5 1 4
FIDC 389 8 0 0 227

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 722 21 0 0 83
Multimercados / Hedge Funds 334 18 0 0 56
Ações / stocks 382 2 0 0 21
Participações / Participations (private equity) 6 1 0 0 6

FAMA. Nome name Fama Investimentos ltda. Endereço Address rua samuel morse, 74, 17o. andar, conj. 173, são Paulo, sP, CeP 04576-060 Telefone telephone 11 5508-1188 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.famainvestimentos.com.br E-mail fama@famainvestimentos.com.br Fundação Inception date 1993 
Investidores Investors 11 5508-1188 / fama@famainvestimentos.com.br / www.famainvestimentos.com.br     

Missão da Asset empresa independente de administração de recursos de terceiros, focada em renda variável. Identificamos, a partir de critérios fundamentalistas, empresas 
com enorme potencial de valorização de longo prazo para compor alternativas de investimento. Serviços Prestados no Brasil A FAmA Investimentos oferece gestão de recursos 
através de fundos de investimento em ações e fundos exclusivos para investidores institucionais. Por meio de uma cuidadosa análise de fatores qualitativos e quantitativos, 
buscamos identificar empresas “fora do radar” e com alto potencial de valorização no longo prazo. Serviços Prestados no Exterior A FAmA Investimentos oferece gestão 
de recursos através de fundos de investimento em ações e fundos exclusivos para investidores institucionais. Por meio de uma cuidadosa análise de fatores qualitativos e 
quantitativos, buscamos identificar empresas “fora do radar” e com alto potencial de valorização no longo prazo.     

mission statement An independent third-party resources administration company, focused on variable income. We identify, from fundamentalist criteria, companies with an 
enormous appreciation potential in the long term for assembling investment alternatives. Brazilian services FAmA Investimentos offers the management of resources through 
investment funds in shares and exclusive funds for institutional investors. Through a careful analysis of qualitative and quantitative factors, we aim to identify “out of the radar” 
companies and with a high potential rise in value in the long term. non-Brazilian services FAmA Investimentos offers the management of resources through investment funds 
in shares and exclusive funds for institutional investors. Through a careful analysis of qualitative and quantitative factors, we aim to identify “out of the radar” companies and 
with a high potential rise in value in the long term. 

Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
André lederman sócio/Partner 13 Bruno Piacentini sócio/Partner 10 Bruno vargens sócio/Partner 8 Fabio Alperowitch sócio/Partner 23 lucia rocha sócio/Partner 17 marcus 
Peixoto sócio/Partner 19 mauricio levi sócio/Partner 22 rodrigo sancovsky sócio/Partner 13

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 559 10 280 14 824
Multimercados / Hedge Funds 12 1 32 3 229
Ações / stocks 511 8 247 11 591
Participações / Participations (private equity) 36 1 0 0 4

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
equity AAI; mellon serviços Financeiros; CCn Invest AAI; A7 AAI; safdie dtvm; lr AAI; Gr Investimentos AAI; GmG AAI; reliance dtvm; tag Brasil AAI 

Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco   
 

FCL. Nome name FCl Capital Gestão de recursos de terceiros ltda. Endereço Address Av. das Américas, 500, bloco 3, sala 125, Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ, CeP 22640-100 
Telefone telephone 21 3268-7918 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.fclcapital.com e-mail info@fclcapital.com Fundação Inception date 
2010 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3268-7918 / info@fclcapital.com / www.fclcapital.com Investidores Estrangeiros Foreign Investors 21 3268-7918 / info@
fclcapital.com / www.fclcapital.com/english_index.php      
     
Missão da Asset A FCl Capital é uma empresa de investimentos que se utiliza de análise fundamentalista tanto micro, quanto macroeconômica, visando a preservação do 
capital e a maximização da performance atravéz de uma cuidadosa seleção de ativos financeiros Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos Serviços Prestados no 
Exterior Gestão de recursos     
     
mission statement FCl Capital is an investment company that uses fundamentalist analysis, regarding macroeconomics, aiming for the preservation of the capital and the 
maximization of the performance through a careful selection of financial assets. Brazilian services management of Funds. non-Brazilian services management of Funds. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Felipe marcondes sócio/Partner 7 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco    
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 13 1 0 0 21
Ações / stocks 13 1 0 0 21
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FLAG. Nome name Flag Asset management Gestora de recursos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 1251, salas 507 e 508, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone 
telephone 21 2529-3500 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.flagasset.com E-mail contato@flagasset.com Fundação Inception date 
2012      

Missão da Asset Gerar valor no médio e londo prazo para clientes e investidores, através de estratégias de investimentos embasadas por estudos e cenários macro e 
microeconômicos. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos de terceiros. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Generating value in the medium and long term for clients and investors, through investment strategies based on studies and macro and microeconomic 
scenarios. Brazilian services management of third-party resources. non-Brazilian services n/a
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Felipe novaes Garcia sócio Gestor/managing Partner 15 luis André de Queiroz oliveira sócio Gestor/managing Partner 15 rodrigo Galindo sócio Gestor/managing Partner 15 
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual serviços Financeiros dtvm; A3 Performance AAI; expresso AAI    
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 142 1 142 4 205
Multimercados / Hedge Funds 142 1 142 4 205

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available    
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Bradesco 
  

FOCUSINVEST. Nome name Focus Assessoria em Investimentos ltda. endereço Address rua Helena, 260, 7o. andar, conj.71, são Paulo, sP telefone telephone 11 3049-3570 
sede da matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.focusinvest.com.br e-mail focusinvest@focusinvest.com.br Fundação Inception date 1999 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 11 3049-3570 / focusinvest@focusinvest.com.br / www.focusinvest.com.br     
     
missão da Asset n/a serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento em renda variável e gestão de fundos de fundos com estratégias diversificadas serviços 
Prestados no exterior n/a     
     
mission statement n/a Brazilian services management of investment funds in variable income and management of funds with diversified strategies. non-Brazilian services n/a
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antonio Carlos Costa de Barrso sócio Gestor/managing Partner 27 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 238 3 25 1 115
Multimercados / Hedge Funds 0 0 25 1 76
Ações / stocks 238 3 0 0 39

FUNDAMENTA. Nome name Fundamenta Administração de Carteiras de valores mobiliários ltda. Endereço Address Av. dr. nilo Peçanha, 2825, conj. 1504, Porto Alegre, 
rs Telefone telephone 51 3085-8160 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.fundamenta.adm.br E-mail fundamenta@fundamenta.adm.br 
Fundação Inception date 2006 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 51 3085-8160 / fundamenta@fundamenta.adm.br / www.fundamenta.adm.br   
  
Missão da Asset realizar gestão de recursos financeiros com competência e ética, proporcionando satisfação e prosperidade aos nossos clientes, sócios e colaboradores. 
Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos, carteiras administradas e fundos exclusivos. Serviços Prestados no Exterior Calculamos o var para risco de mercado 
utilizando o método eWmA. não utilizamos stop loss ou tracking error e monitoramos para que o var do fundo seja inferior ao do Benchmark, mas não adotamos alterações 
no portfólio motivadas por volatilidade.     
     
mission statement Carrying out management of financial resources with competence and ethics, providing satisfaction and prosperity to our clients, associates and 
collaborators. Brazilian services management of resources, managed portfolios and exclusive funds. non-Brazilian services We calculate the var for market risk by using the 
eWmA method. We do not use stop loss or tracking error and we monitor it so that the var of the fund is less than the benchmark, but we do not adopt alterations in the 
portfolio that are motivated by volatility.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Ana Carla Angeli de Carli Produtos/Products 2 André Henrique trein sócio/Partner 7 Claudio tombesi Gerhardt marketing 20 laís martins Fracasso sócio/Partner 6 luiz 
Alberto Binz renda variável/stocks 10 ramiro sanchez e Gomes Ferreira renda variável/stocks 1 raul do Amaral souza Freire sócio/Partner 22 valter Bianchi Filho sócio/
Partner 10   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Bradesco
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 64 2 0 0 333
Multimercados / Hedge Funds 19 1 0 0 1
Ações / stocks 44 1 0 0 332

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 230 9 25 3 61
Multimercados / Hedge Funds 99 5 25 3 53
Previdência / retirement Funds 11 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 120 3 0 0 7

GALT CAPITAL. Nome name Galt Capital Consultoria de Investimentos ltda. Endereço Address Praia do Flamengo, 66/12, Flamengo, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 
2557-3757 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.galt.com.br E-mail galt@galt.com.br Fundação Inception date 2007 Investidores Investors 
21 2557-3757 / galt@galt.com.br / www.galt.com.br     
     
Missão da Asset A Galt Capital foi criada com o intuito de desenvolver uma estrutura que visa os interesses dos seus clientes frente a gestao de liquidez. ultilizamos a atual 
estrutura do cliente, ou otimiza-lá e criar uma politica de investimentos consistente e integrada, proporcionando uma ambiente de analise de oportunidades, sem conflito de 
interesse, buscando os melhores produtos financeiros. Serviços Prestados no Brasil Alocação de recursos financeiros atraves de estruturas exclusivas Serviços Prestados no 
Exterior n/a     
     
mission statement Galt Capital was created with the aim of developing a structure that aims towards the interests of its clients in terms of the management of liquidity. We use 
the current structure of the client, or optimize it and create a consistent and integrated investments policy, providing an environment of analysis of opportunities, without a 
conflict of interests, aiming for the best financial products. Brazilian services Allocation of financial resources through exclusive structures. non-Brazilian services n/a
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
eduardo tkacz diretor executivo/executive director 18 david klabin diretor executivo/executive director 9 eduardo Alves sobrinho diretor/director 10 Guilherme zac zac 
diretor/director 10 João Henrique Cristovão diretor/director 38 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual    
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GENUS. Nome name Genus Capital Group ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 245, 3o. andar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3550-1630 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.genuscapital.com.br E-mail contato@genuscapital.com.br Fundação Inception date 2008 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 21 3550-1630 / contato@genuscapital.com.br / www.genuscapital.com.br     
     
Missão da Asset Criação de valor a longo prazo e atuação em segmentos diversificados do mercado de capitais e da economia. Cultura meritocratica e desenvolvimento da 
liderança em sua equipe de socios que norteia a busca por resultados eficientes Serviços Prestados no Brasil Atua no mercado de capitais e na economia real através de seus 
fundos, as áreas de atuação contemplan a gestão de fundos de renda variável, renda fixa, fundos imobiliários e private equity, também atua junto a empresas na prestação de 
serviços de consultoria financeira Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Creation of value in the long term and performance in diversified segments of the capital markets and the economy. meritocratic culture and development 
of the leadership in our team of associates that guides the search for efficient results. Brazilian services It acts in the capital markets and in the real economy through its fund, the 
areas of activity involve the management of funds of variable income, fixed income, real estate funds and private equity, it also acts together with the companies in the lending 
of financial consultancy services. non-Brazilian services n/a   
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre klabin sócio/Presidente 8 Carolina Aparicio de Azevedo sócio/Partner 4 diego Alexandre dos santos muniz sócio/Partner 3 Paulo Correa nascimento Filho sócio/Partner 5 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   

Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Itaú unibanco; santander    
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 91 5 0 0 29
Renda Fixa / Fixed Income 52 1 0 0 13
Multimercados / Hedge Funds 1 1 0 0 1
Ações / stocks 28 2 0 0 12
Fundos Imobiliários / real estate Funds 10 1 0 0 3

GERAL INVESTIMENTOS. Nome name Geral Investimentos Gestão de recursos s/s ltda. Endereço Address Av. dr. nilo Peçanha, 2825, sala 1505, Porto Alegre, rs Telefone 
telephone 51 2111-1010 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.geralinvestimentos.com.br E-mail gestao@geralinvestimentos.com.br 
Fundação Inception date 2002 Investidores Investors 51 2111-1010 / gestao@geralinvestimentos.com.br / www.geralinvestimentos.com.br    
 
     
Missão da Asset Gerenciar oportunidades de investimento, de forma ética e transparente, possibilitando rentabilizar os ativos dos clientes e sócios, dentro de parâmetros de 
risco determinados, através de uma equipe multifuncional, motivada e participativa. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Carteiras de Ações Administração de Carteiras 
Gestão de Patrimônio Cenários econômicos Análise de empresas Serviços Prestados no Exterior n/a 
    
mission statement managing investment opportunities, in an ethical and transparent way, to enhance profit from the assets of the clients and associates, with parameters of 
determined risk, through a multi-functional, motivated and participative team. Brazilian services management of shares portfolios. management of portfolios. management of 
equity. economic scenarios. Analysis of companies. non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Alessandro Barreto Gestor/manager 22  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Corretora Geral de valores e Câmbio; Bny mellon serviços Financeiros dtvm  
  
Custodiantes Custodians  
Corretora Geral de valores e Câmbio; Bradesco    
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 24 4 3 1 291
Multimercados / Hedge Funds 0 0 3 1 25
Ações / stocks 24 4 0 0 266

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3693 34 509 7 44644
Referenciado DI / Indexed dI 0 0 72 1 4214
Renda Fixa / Fixed Income 0 0 78 1 2024
Multimercados / Hedge Funds 31 2 114 1 2464
Ações / stocks 3661 31 242 3 35940
Previdência / retirement Funds 2 1 3 1 2

GF. Nome name GF Gestão de recursos s.A. Endereço Address Av. Carlos Gomes, 300, 6o. andar, Porto Alegre, rs, CeP 90480-000 Telefone telephone 51 2121-9500 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gerfuturo.com.br E-mail weber@gerafuturo.com.br Fundação Inception date 2013 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 51 2121-9500 / weber@gerafuturo.com.br / www.gerafuturo.com.br     
     
Missão da Asset Promover, com total transparência e atendimento impecável, a formação do patrimônio, para nossos clientes, mediante investimento dos seus recursos em 
ações de empresas negociadas em Bolsa de valores. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Carteiras de renda variável, renda Fixa e mista Serviços Prestados no Exterior A 
Asset não Prestra serviços a Clientes Fora do Brasil.     
     
mission statement Promoting the forming of equity, with total transparency and impeccable service for our clients, through investment of the resources in shares of the 
companies traded in the stock market. Brazilian services management of variable income portfolios, fixed income and mixed income. non-Brazilian services Asset does not 
provide services to clients outside of Brazil.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Claudio Pracownik diretor executivo/executive director 20 eduardo Alvares moreira diretor executivo/executive director 15 evandro luiz de Almeida Pereira diretor 
executivo/executive director 20 renan Helayel viera diretor executivo/executive director 9   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Geração Futuro Corretora de valores    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Caixa econômica Federal; Citibank
  
 

GPM. Nome name GPm Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. das Américas, 7935, sala 622, rio de Janeiro, rJ, CeP 22793-081 Telefone telephone 21 3495-2341 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.gpminvestimentos.com.br E-mail gpm@gpminvestimentos.com.br Fundação Inception date 2009   
   
Missão da Asset A GPm Investimentos tem como objetivo a obtenção de retornos diferenciados no médio prazo. A transparência da política de gestão e um rígido controle de 
riscos norteiam as estratégias da GPm Investimentos. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento. Serviços Prestados no Exterior n/a   
  
mission statement GPm Investments has the objective of obtaining differentiated returns in the medium term. transparency of the management policy and a strict control of 
risks guide the strategies of GPm Investimentos. Brazilian services management of investment funds. non-Brazilian services n/a   
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
marco Antonio Bastos lima sócio/Partner 27 Paulo Botelho Peixoto sócio Gestor/managing Partner 28 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
spinelli; XP    
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 24 3 0 0 22
Multimercados / Hedge Funds 24 3 0 0 22
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Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 140 3 77 1 134
Ações / stocks 140 3 77 1 134

GRAND PRIX. Nome name Grandprix Investimentos ltda. Endereço Address Av. nove de Julho, 4939, 14o. andar, conj. 143, torre Jardim, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
3160-9500 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.grandprix.net.br E-mail atendimento@grandprix.net.br Fundação Inception date 2011 
Investidores Investors 11 3160-9500 / fernanda@grandprix.net.br / www.grandprix.net.br     
     
Missão da Asset o nosso objetivo é proporcionar ganhos de capital no longo prazo, investindo em empresas através de uma abordagem fundamentalista Serviços Prestados 
no Brasil serviço de Gestão de Fundos de Investimentos em Ações Serviços Prestados no Exterior serviços de Gestão de Fundos de Investimentos em Ações   
  
mission statement our objective is to provide capital gains in the long term, investing in companies through a fundamentalist approach. Brazilian services management service 
of Investment Funds in shares. non-Brazilian services management service of Investment Funds in shares.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alexandre Arno Abuleac Presidente/Ceo 16 Braulio Pasmanik diretor executivo/executive director 10 Fernanda B. P. de oliveira diretor executivo/executive director 5 Helio 
robles de oliveira diretor executivo/executive director 20 Juan Carlos resende morales sócio/CIo 16 silvio robles de oliveira diretor executivo/executive director 32 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
modena AAI; dt AAI   
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual   
  
  

GREENWICH. Nome name Greenwich Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua emiliano Perneta, 466, 12o. andar, conj. 1206, Curitiba, Pr Telefone telephone 41 
4063-9933 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.grwi.com.br E-mail contato@grwi.com.br Fundação Inception date 2012 Investidores 
Brasileiros Brazilian Investors 41 4063-9933 / contato@grwi.com.br / www.grwi.com.br     
     
Missão da Asset Construir riqueza de maneira gradual e consistente para os clientes, proporcionar realização profissional e pessoal aos colaboradores e gerar valor de maneira 
duradoura ao partnership no longo prazo. Serviços Prestados no Brasil A Greenwich Investimentos é uma empresa independente, com atuação especializada em serviços de gestão 
de fundos de investimentos e carteiras administradas, que tem o objetivo de gerar valor no longo prazo para seus investidores e clientes. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement to build wealth in a gradual and consistent manner for the clients, to provide professional and personal fulfillment for the collaborators and to generate 
value in a long-lasting manner for the partnership in the long term. Brazilian services Greenwich Investimentos is an independent company, specializing in investment funds 
services management and managed portfolios, aiming to generate worth in the long term for its investors and clients. non-Brazilian services economic scenarios
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
daniel moro da Cunha diretor/director 10 Guilherme de oliveira ribas diretor/director 11  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual     
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 0 0 8 3 37
Multimercados / Hedge Funds 0 0 7 2 30
Ações / stocks 0 0 1 1 7

HIX CAPITAL. Nome name Hix Investimentos ltda. Endereço Address rua Iguatemi, 192, conj. 62, são Paulo, sP Telefone telephone 11 2532-1065 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.hixcapital.com.br E-mail contato@hixcapital.com.br Fundação Inception date 2013 Investidores Investors 11 2532-1065 / 
contato@hixcapital.com.br / www.hixcapital.com.br     
     
Missão da Asset A missão da Hix é maximizar os retornos absolutos no longo prazo para seus investidores através de seleção de ativos subprecificados. tendo em vista sempre 
a geração de valor para os seus clientes. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundo de Investimentos com foco em ativos de renda variável no Brasil Serviços Prestados no 
Exterior Gestão de Fundo de Investimentos com foco em ativos de renda variável no Brasil     
     
mission statement Hix’s mission is to maximize the absolute returns in the long term for its investors through the selection of underpriced assets. Always having in view 
the generation of value for its clients. Brazilian services Investment fund management with focus on variable income in Brazil. non-Brazilian services Investment Funds 
management with a focus on variable income assets in Brazil. 
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Caio lewkowicz sócio Gestor/managing Partner 5 Gustavo Heilberg sócio/Partner 5 rodrigo Heilberg sócio/CIo 6

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
XP Investimentos CCtvm   
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual     
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 108 2 76 1 66
Multimercados / Hedge Funds 64 1 76 1 9
Ações / stocks 44 1 0 0 57

HUMAITA. Nome name Humaita Investimentos ltda. Endereço Address rua Funchal, 263, conj. 153, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3044-3333 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.humaitainvest.com.br E-mail amesnik@humaitainvest.com.br Fundação Inception date 2005 Investidores Investors 11 3044-
3333 / amesnik@humaitainvest.com.br / www.humaitainvest.com.br     
     
Missão da Asset Construir uma gestora admirada e reconhecida pelos seus valores e transparência, pela excelência de seus profissionais e pelo resultado consistente e superior 
de seus produtos, superando as expectativas de seus clientes. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement Building a manager that is admired and notable for its values and transparency, for the excellence of its professionals and for the consistent and higher result 
of its products, exceeding the expectations of its clients. Brazilian services management of Investment Funds non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Arthur mesnik sócio/Partner 15 Frederico mesnik sócio Gestor/managing Partner 25 luís Alves de lima sócio/Partner 10 rafael lemos de Barros sócio/Partner 17 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Add; Asset Financial services; Gradual Investimentos; um Investimentos; Ativa; Órama Investimentos; votorantim Asset management; XP Investimentos; dapes; Convest 
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco    
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 204 4 23 2 530
Multimercados / Hedge Funds 139 2 23 2 302
Ações / stocks 64 2 0 0 228
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IMPACTO. Nome name Impacto Investimentos ltda. Endereço Address Av. Getúlio vargas, 874, salas 706/707, Funcionários, Belo Horizonte, mG Telefone telephone 31 
3261-5222 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.impactoinvestimentos.com.br E-mail rafael@impactoinvestimentos.com.br Fundação 
Inception date 2001 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 31 3261-5222 / rafael@impactoinvestimentos.com.br / www.impactoinvestimentos.com.br Investidores 
Estrangeiros Foreign Investors 31 3261-5222 / izabella@impactoinvestimentos.com.br / www.impactoinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset o foco da asset é prover serviços de gestão em fundos de investimentos de ações, com o objetivo de alcançar elevados retornos absolutos no longo prazo com uma 
gestão ativa e sempre com foco em preservação de capital. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimentos em ações. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement The focus of the asset is to provide management services of investment funds of shares, with the objective of reaching absolute high returns in the long term 
with an active management and always with the focus on capital preservation Brazilian services management of investment funds in shares. non-Brazilian services n/a 

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Izabella Assi meira lima sócio/CIo 14 Pedro Hermmany diniz sócio Gestor/managing Partner 14 rafael Cota maciel renda variável/stocks 10   
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon     
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Itaú unibanco 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 43 2 0 0 93
Renda Fixa / Fixed Income 30 1 0 0 17
Ações / stocks 13 1 0 0 76

IMPERIAL. Nome name Imperial Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua General venâncio Flores, 305, sala 312, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 
3449-9609 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.imperialgr.com.br E-mail carlosf.mello@imperialgr.com.br Fundação Inception date 2010 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3449-9609 / n/a / n/a     
     
Missão da Asset A Asset tem como principal objetivo a preservação do capital dos clientes. Com a análise cuidadosa dos dados econômicos, seleção adequada dos ativos dos 
fundos e respeito aos seus limites de risco, a Asset procura maximizar os retornos dos clientes. Serviços Prestados no Brasil A Imperial Gestão de recursos presta exclusivamente 
serviços na área de gestão de recursos. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Asset has the main objective with the preservation of clients’ capital. With the careful analysis of economic data, suitable selection of the assets of funds 
and in respect to their limits of risk, Asset aims to maximize the clients’ returns Brazilian services Imperial Gestão de recursos exclusively provides services in the area of 
management of resources. non-Brazilian services n/a     
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos Frederico Galhardo de mello sócio Gestor/managing Partner 22 Flavio datz sócio/Partner 23 rafael lacerda menezes middle office 3 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 4 1 0 0 15
Multimercados / Hedge Funds 4 1 0 0 15

INVESTCAPITAL. Nome name Invest Capital Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address rua eugênio netto, 488, sala 902, Praia do Canto, vitoria, es, CeP 29055-
270 Telefone telephone 27 3026-1010 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.investcapital.com.br E-mail contato@investcapital.com.br 
Fundação Inception date 2009 Investidores Investors 27 3026-1010 / ri@investcapital.com.br / www.investcapital.com.br    
 
Missão da Asset oferecer a investidores qualificados soluções personalizadas em Planejamento Financeiro, Gestão de Patrimônio e Gestão de Carteiras para atingirem seus 
objetivos financeiros. Serviços Prestados no Brasil Planejamento Financeiro, Gestão de Patrimônio e Gestão de Carteira Serviços Prestados no Exterior Planejamento 
Financeiro, Gestão de Patrimônio e Gestão de Carteira     
     
mission statement offering qualified investors personalized solutions in financial planning, equity management and management of portfolios in order to achieve their financial 
objectives. Brazilian services Financial Planning, equity management and Portfolio management. non-Brazilian services Financial Planning, equity management and Portfolio 
management.     
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Andrea santos lima Back office 1 Giovanni di Pasquale sócio Gestor/managing Partner 26 renan lima sócio/Partner 8 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Banestes dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Ágora Ctvm; CGd Investimentos CvC; XP Investimentos CCtvm; CBlC  
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3 1 0 0 35
Ações / stocks 3 1 0 0 35

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 56 2 0 0 29
Ações / stocks 56 2 0 0 29

INVESTFORT. Nome name Investfort Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address Av. nilo Peçanha, 12, Grupo 814, Centro, rio de Janeiro, rJ, CeP 20020-100 Telefone 
telephone 21 2533-5115 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.investfort.com.br E-mail investfort@investfort.com.br Fundação Inception 
date 2009      
     
Missão da Asset Gestão de recursos, com foco principalmente em renda variavel, com o proposito de obtencao de retornos consistentes a medio e longo prazo, atraves da 
analise fundamentalista. Serviços Prestados no Brasil n/a Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement managing resources, with a focus mainly on variable income, with the proposal of obtaining consistent returns in the medium and long terms, through 
fundamentalist analysis. Brazilian services n/a non-Brazilian services n/a  
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antonio Walas vodopives diretor/director 13 liliane de moraes vodopives Caselli Ferreira diretor/director 7

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available   
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INVESTPORT. Nome name InvestPort Gestão e Consultoria de Investimentos ltda. Endereço Address rua Bela Cintra, 1944, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3085-8262 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.investport.com.br E-mail info@investport.com.br Fundação Inception date 2004    
  
Missão da Asset A prestação de serviços de planejamento, orientação, supervisão, assessoria e consultoria na área de economia e Finanças. A administração de carteira de 
valores imobiliários. Serviços Prestados no Brasil A prestação de serviços de planejamento, orientação, supervisão, assessoria e consultoria na área de economia e Finanças. A 
administração de carteira de valores imobiliários. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement The provision of planning, guidance, supervision, advising and consultancy services in the area of economics and finance. management of real estate 
portfolios. Brazilian services The provision of planning, guidance, supervision, advising and consultancy services in the area of economics and Finances. management of real 
estate portfolios. non-Brazilian services n/a 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
mirela rappaport Gestor/manager 10  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available   
  
 

INVEXT. Nome name Invext Capital Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address Av. nossa sra. de Copacabana, 1018/1107, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 
2267-4180 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.invext.com.br E-mail invext@invext.com.br Fundação Inception date 2010 Investidores 
Investors 21 2267-4180 / invext@invext.com.br / www.invext.com.br     
     
Missão da Asset o Invext Capital é um gestor de recursos independente focado em renda variável e adepto da filosofia de “value Investing”. tem como objetivo gerar valor através 
de uma abordagem fundamentalista, visão de longo prazo, objetividade e transparência. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement Invest Capital is a manager of independent resources focused on variable income and a supporter of the “value Investing” philosophy. It has the objective 
of generating value through a fundamentalist approach, a long-term vision, objectivity and transparency. Brazilian services management of Funds. non-Brazilian services n/a 
 
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
André Grimberg sócio Gestor/managing Partner 22 Fabio Frajblat Gorodicht sócio Gestor/managing Partner 24   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 6 1 0 0 34
Ações / stocks 6 1 0 0 34

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2 1 64 4 65
Multimercados / Hedge Funds 2 1 64 4 65

IRIS. Nome name Iris Investimentos e Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. dr. Cardoso de melo, 1185, 1o. andar, vila olímpia, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
3504-3000 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.irisinvestimentos.com.br E-mail atendimento@irisinvestimentos.com.br Fundação Inception 
date 2013 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11-3504-3000 / atendimento@irisinvestimentos.com.br / www.irisinvestimentos.com.br Investidores Estrangeiros Foreign 
Investors 11 3504-3000 / atendimento@irisinvestimentos.com.br / www.irisinvestimentos.com.br     

Missão da Asset multifamily office / Produtos estruturados Serviços Prestados no Brasil Gestão de patrimônio através da assessoria integrada entre finanças pessoais, 
investimentos e planejamento tributário, societário e sucessório, além de proteção patrimonial. Constituição e gestão de fundos de fundos, fundos exclusivos ou restritos, e 
produtos estruturados. Acesso a parceiros externos especializados em, dentre outras atividades, avaliação de ativos imobiliários e intangíveis, m&A, consultoria empresarial e 
assessoria jurídica especializada. Serviços Prestados no Exterior os mesmos serviços prestados aos clientes brasileiros, embora com foco maior em produtos estruturados, em 
especial corporate finance e fundos de investimento estruturados.     
     
mission statement multifamily office / structured Products. Brazilian services management of equity through integrated advising for personal finances, investments and tax 
planning, corporate and inheritance, besides equity protection. Constitution and management of funds of funds, exclusive of restrictive funds, and structured products. Access to 
external partners specialized in, among other activities, the assessment of securities and intangible assets, m&A, business consultancy and specialized legal advising. non-Brazilian 
services The same services provided to Brazilian clients, although with a greater focus on structured products, especially corporate finance and structured investment funds.
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Pedro Ayres lérias Gestor/manager 12 Pedro Ayres lérias sócio/Partner 12 Pedro lima romeiro Compliance 8 Pedro lima romeiro sócio/Partner 8 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm; Banco Petra
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; deustche Bank; Banco Petra   
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 25 2 58 6 31
Multimercados / Hedge Funds 0 0 58 6 29
Ações / stocks 25 2 0 0 2

ITAJUÍ. Nome name Itajuí Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address rua tabapuã, 1123, conj. 195, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04533-014 Telefone telephone 11 3709-
2188 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.itajui.com E-mail alexandre@itajui.com Fundação Inception date 2006 Investidores Investors 
11 3709-2188 / gabriel@itajui.com / www.itajui.com     
     
Missão da Asset oferecer instrumentos para determinar a estratégia correta de investimento e a melhor maneira de implementá la, sem conflito de interesses, com objetividade 
e transparência. Serviços Prestados no Brasil Pesquisa de produtos, Asset-Allocation e Gestão de Carteiras e de FIdC Serviços Prestados no Exterior Pesquisa de produtos, 
Asset-Allocation e Gestão de Carteiras     
     
mission statement offering instruments to determine the correct investment strategy and the best way of implementing it, without a conflict of interests with objectivity 
and transparency. Brazilian services research of products, Asset-Allocation and management of Portfolios and of FIdC. non-Brazilian services research of products, Asset-
Allocation and management of Portfolios.  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Alexandre vaz Guimarães diretor/director 23 Frederico Alberto stockler diretor/director 19 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
Banco Paulista   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 6 1 0 0 1
FIDC 6 1 0 0 1
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JMALUCELLI. Nome name Jmalucelli distribuidora de títulos e valores mobiliários ltda. Endereço Address rua Comendador Araújo, 143, 20o. andar, Centro, Curitiba, Pr, CeP 
80420-900 Telefone telephone 41 3351-9966 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.jmalucellinvestimentos.com.br E-mail atendimento@
jmalucelli.com.br Fundação Inception date 1968 Investidores Investors 41 3351-9966 / atendimento@jmalucelli.com.br / www.jmalucellinvestimentos.com.br  
   
Missão da Asset oferecer, para diferentes perfis de investidores, alternativas de investimento capazes de garantir a preservação de capital e a geração de riqueza em um 
horizonte de longo prazo. Serviços Prestados no Brasil Administração e gestão de fundos de investimento. Serviços Prestados no Exterior Administração e gestão de fundos 
de investimento.     
     
mission statement offering investment alternatives for different profiles of investors capable of guaranteeing the preservation of capital and the generation of wealth in a 
long-term horizon. Brazilian services Administration and management of investment funds. non-Brazilian services Administration and management of investment funds.
 
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
leonardo deeke Boguszewski Presidente/Ceo 7 roberto Paulino sevalli diretor/director 34 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Paraná Banco; Forte AAI    
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 540 7 24 1 301
Renda Fixa / Fixed Income 267 3 0 0 80
Multimercados / Hedge Funds 15 2 24 1 8
Ações / stocks 257 2 0 0 213

JOULE. Nome name Joule Gestão de recursos e valores mobiliários Endereço Address rua tabapuã, 500, conj. 93, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3045-1647 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.jouleinvest.com.br E-mail joule@jouleinvest.com.br Fundação Inception date 2006 Investidores Investors 11 
3045-1647 / roberto@jouleinvest.com.br / www.jouleinvest.com.br     
     
Missão da Asset empresa de gestão de recursos especializada em renda variável. seguimos nossa própria filosofia de investimento baseada no “value investing”. nosso objetivo é gerar 
retornos consistentes no longo prazo para todos os portfolios que administramos. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundo de Ações. Serviços Prestados no Exterior n/a  
  
mission statement resources management company specializing in variable income. We follow our own philosophy of investment based on “value investing”. our objective is 
to generate consistent returns in the long term for all of our portfolios that we manage. Brazilian services management of Asset Funds. non-Brazilian services n/a 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
José luiz de Almeida nogueira Junqueira Presidente/Ceo 16 roberto Pinter Ie diretor/director 16 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
socopa 
  
Custodiantes Custodians  
Banco Paulista    
  
  

KAPITALO. Nome name kapitalo Investimentos ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 28, 1o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04543-000 Telefone 
telephone 11 3956-0600 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.kapitalo.com.br E-mail atendimento@kapitalo.com.br Fundação Inception 
date 2009 Investidores Investors 11 3956-0600 / atendimento@kapitalo.com.br / www.kapitalo.com.br     
     
Missão da Asset A kapitalo é uma empresa de gestão de recursos independente, comandada por um grupo de talentos com larga experiência no mercado financeiro local e 
internacional que busca preservar o valor dos ativos e valorizar as colas do fundo no longo prazo. Serviços Prestados no Brasil A kapitalo Investimentos gere fundos multimercado 
que buscam a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, 
buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa brasileira, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. Serviços 
Prestados no Exterior A gestão de risco da kapitalo é feita por um sócio diretor e por um gerente dedicado exclusivamente à àrea. os parâmetros de risco dos fundos são definidos 
e revisados no Comitê de risco que se reúne bimestralmente e é responsável pela definição e aprovação de limites de risco de mercado, liquidez, contrapartes e cenários de stress.  
o risco é acompanhado diariamente através do cálculo do vAr (value at risk) e por simulações de perda máxima obtida diante de cenários adversos (stress test).  
   
mission statement kapitalo is a management company of independent resources, led by a talented group with a lot of experience in the local and international financial 
market, which looks to preserve the value of the assets and increase the value of fund trails in the long term. Brazilian services kapitalo Investimentos manages multi-market 
funds that aim to increase the value of its shares in the long term, through investments in financial assets and derivatives in Brazilian and international securities, aiming for 
opportunities in the stock, interest, exchange, Brazilian external debt bond, price indexes and referenced derivatives markets of any risk factor. non-Brazilian services kapitalo’s 
risk management is carried out by an Associate director and by a manager dedicated exclusively to the area. The risk parameters of the funds are defined and revised by the risk 
Committee that meets fortnightly and is responsible for the definition and approval of the limits of market risk, liquidity, counterparties and stress scenarios. The risk is followed 
up daily through the calculation of the vAr (value at risk) and through simulations of maximum loss obtained through adverse scenarios (stress test). 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Carlos leonhard da rocha Woelz diretor/director 19 Hegler José Horta Barbosa Filho diretor/director 17 João Carlos távora Pinho diretor/director 24  
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 563 3 550 9 351
Multimercados / Hedge Funds 563 3 550 9 351

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 28 1 0 0 124
Ações / stocks 28 1 0 0 124

KBO. Nome name kBo Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua visconde de Pirajá, 433, 4o. andar, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 2249-1111 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.kbocapital.com.br E-mail tq@kbocapital.com.br / rg@kbocapital.com.br Fundação Inception date 2012 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3554-8191 / rg@kbocapital.com.br / www.kbocapital.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 21 3554-8198 / tq@
kbocapital.com.br / www.kbocapital.com.br     
     
Missão da Asset oferecer oportunidades de investimentos, sempre buscando geração de alfa consistente no longo prazo, com adequação ao risco exposto e preservação do 
capital investido. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos de Investimento e Finanças Corporativas Serviços Prestados no Exterior Gestão de Carteiras Administradas 
e Finanças Corporativas     
     
mission statement offering investment opportunities, always aiming for the generation of high consistency in the long term, with suitability for exposed risk and preservation of 
the invested capital. Brazilian services management of Investment Funds and Corporative Finances. non-Brazilian services management of managed Portfolios and Corporate 
Finances.  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Carlos vasconcellos diretor/director 15 roland Gerbauld Presidente/Ceo 30 Thiago Queiroz diretor executivo/executive director 10 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 221 2 0 1 3
Renda Fixa / Fixed Income 166 1 0 0 2
Multimercados / Hedge Funds 55 1 0 0 1
Participações / Participations (private equity) 0 0 0 1 0
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KOSMOS. Nome name kosmos Administradora de Carteira de valores mobiliários ltda. Endereço Address Av. Queiroz Filho, 1700, são Paulo, sP Telefone telephone 11 
4500-3104 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.kosmosasset.com E-mail jose.renato@kosmosasset.com Fundação Inception date 2003 
Investidores Investors 11 4500-3104 / jose.renato@kosmosasset.com / www.kosmosasset.com     
     
Missão da Asset Preservação do capital e rentabilidade de longo prazo Serviços Prestados no Brasil A kosmos trabalha na gestão de fundos de investimento desde 2003. 
Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Preservation of capital and profitability in the long term. Brazilian services kosmos has operated in investment funds management since 2003. non-Brazilian 
services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alberto luis de souza Araújo sócio Gestor/managing Partner 13 José renato de oliveira Botelho sócio Gestor/managing Partner 6   

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Ativa   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 2 1 0 0 2
Multimercados / Hedge Funds 2 1 0 0 2

KRON. Nome name kron Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address estrada da Gávea, 712, sala 204, são Conrado, rio de Janeiro, rJ, CeP 22610-002 Telefone telephone 
21 3138-7450 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.kroninvest.com.br E-mail atendimento@kroninvest.com.br Fundação Inception date 
2012 Investidores Investors 21 3138-7450 / atendimento@kroninvest.com.br / www.kroninvest.com.br     
     
Missão da Asset A kron busca gerar retornos consistentes no longo prazo para seus clientes, com rigoroso controle de risco e elevados padrões de governaça corporativa. 
Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos financeiros. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement kron aims to generate consistent returns in the long term for its clients, with a rigorous risk control and high standards of corporative governance. Brazilian 
services management of financial resources. non-Brazilian services n/a
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Afonso Bevilaqua diretor/director 14 eduardo Cotrim diretor/director 18 Hermann von ulsar diretor/director 24 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual serviços Financeiros dtvm 
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual    
  
  

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 44 1 0 0 29
Multimercados / Hedge Funds 44 1 0 0 29

KYROS. Nome name kyros Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua visconde de Pirajá, 623, salas 601/602, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3497-9872 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.kyrosinvest.com.br E-mail contato@kyrosinvest.com.br Fundação Inception date 2010 Investidores Investors 
21 3497-9872 / contato@kyrosinvest.com.br / www.kyrosinvest.com.br     
     
Missão da Asset Busca de retorno absoluto na gestão de fundos multimercados de perfil macro, com disciplina na tomada de risco, preservação de capital e ênfase em pesquisa 
econômica. Serviços Prestados no Brasil gestão de recursos de terceiros através de fundos multimercados com perfil macro Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement kyros aims for absolute return in the management of macro profile multi-market funds, with discipline in risk taking, preservation of capital and emphasis 
in economic research. Brazilian services management of third-party resources through multi-market funds with a macro profile. non-Brazilian services n/a  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Fernando telles sócio/Partner 18 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco    
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 333 2 333 2 452
Multimercados / Hedge Funds 333 2 333 2 452

LEME. Nome name leme Investimentos ltda. Endereço Address Av. trompowsky, 354, 6o. andar, Centro, Florianópolis, sC, CeP 88015-300 Telefone telephone 48 3223-2797 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.lemeinvestimentos.com.br E-mail leme@lemeinvestimentos.com.br Fundação Inception date 1993 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 48 3031-9950 / comercial@lemeinvestimentos.com.br / www.lemeinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset “Prover serviços e produtos financeiros com excelência, maximizando a satisfação de nossos clientes com uma equipe qualificada e comprometida.” Serviços 
Prestados no Brasil Há 20 anos no mercado, a leme Investimentos está autorizada pela Cvm para prestar serviços de consultoria (conforme Ato declaratório nº 5683 -20/10/99) 
e de administração de carteiras de valores mobiliários (Ato declaratório nº 6032 -07/07/00). Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement “to provide excellent financial services and products, maximizing the satisfaction of our clients with a qualified and committed team.” Brazilian services 
With 20 years in the market, leme Investimentos is authorized by the Cvm to provide consultancy services (in accordance with declaratory Act nº 5683 -20/10/99) and the 
management of security portfolios (declaratory act nº 6032 -07/07/00). non-Brazilian services n/a 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Ivan Wagner de souza diretor/director 36 Jean Francisco siqueira diretor executivo/executive director 9 Paulo Fernando silva Petrassi Gestor/manager 22  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Brasprev AAI
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; santander; Itaú unibanco    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 403 7 30 1 132
Referenciado DI / Indexed dI 4 1 0 0 12
Renda Fixa / Fixed Income 133 3 0 0 39
Multimercados / Hedge Funds 0 0 30 1 12
Ações / stocks 0 1 0 0 3
FIDC 267 2 0 0 66
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LMX. Nome name lmX Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. José rocha Bomfim, 214 , Campinas, sP Telefone telephone 19 3709-1455 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.lmxinvestimentos.com.br E-mail contato@lmxinvestimentos.com.br Fundação Inception date 2010    
  
Missão da Asset Prover opções de investimentos com a melhor relação de risco/retorno no longo prazo, sempre priorizando os interesses dos nossos clientes. Serviços 
Prestados no Brasil Gestão de fundos de renda variável e renda fixa. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Providing investment options with the best risk/return relationship in the long term, always prioritizing the interests of our clients. Brazilian services 
management of variable income and fixed income funds. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
marcus nunes Presidente/Ceo 18 roberto rodriges economista-Chefe/Chief economist 4 ygor Altero Gestor/manager 7  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 39 3 0 0 19
Renda Fixa / Fixed Income 34 1 0 0 12
Ações / stocks 5 2 0 0 7

M.SAFRA. Nome name everest Participações ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 2277, 10o. andar, são Paulo, sP, CeP 01452-000 Telefone telephone 11 3038-
6400 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.msafra.com.br E-mail atendimento@msafra.com.br Fundação Inception date 1998 Investidores 
Investors 11 3038-6388 / atendimento@msafra.com.br / www.msafra.com.br     
     
Missão da Asset o objetivo da gestão é gerar resultados superiores a variação do índice de referência no longo prazo. Para atingir este objetivo, a empresa nunca abre mão de 
seus valores: integridade, transparência e responsabilidade. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento - multimercado e Ações Serviços Prestados no 
Exterior Gestão de fundos de investimento     
     
mission statement The aim of the management is to generate results higher than the index of reference in the long term. to achieve this objective, the company never waivers 
from its values: integrity, transparency and responsibility. Brazilian services management of investment funds – multimarket and shares. non-Brazilian services management 
of Investment Funds. 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
edson maioli diretor/director 22 ezra moise safra diretor/director 17 Gulherme Figueiredo diretor/director 23

Off shore: PL R$ Milhões / Aum Brl millions 602 Nº de Fundos / # of Funds 2 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Itaú, Credit suisse Hedging-Griffo, GPs, reliance, Capital Investimentos, J. safra, daycoval, slW, vGv, AlP Capital 
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco

MAAM. Nome name machado de Almeida Asset management Endereço Address rua martim de Carvalho, 245, sala 101, santo Agostinho, Belo Horizonte, BH Telefone 
telephone 31 2531-7474 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.maam-investments.com.br E-mail contato@maam-investments.com.br 
Fundação Inception date 2011 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 31 2531-7474 / contato@maam-investments.com.br / www.maam-investments.com.br  
   
Missão da Asset Criar valor aos clientes. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement Creating value for the clients. Brazilian services management of Investment Funds. non-Brazilian services n/a  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Bruno Almeida research 4 lucas Givisiez sócio Gestor/managing Partner 6

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon; um Investimentos 
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon serviços Financeiros   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 11 3 0 0 23
Renda Fixa / Fixed Income 6 1 0 0 12
Ações / stocks 2 1 0 0 10
Exclusivo Fechado / exclusive Funds 2 1 0 0 1

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3648 5 2370 6 212
Multimercados / Hedge Funds 3071 3 2344 5 209
Ações / stocks 577 1 26 1 3
FIDC 0 1 0 0 0

MARLIN. Nome name marlin Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua dias Ferreira, 190/502, rio de Janeiro, rJ, CeP 22431-050 Telefone telephone 21 2540-4974 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.marlininvest.com.br E-mail etrigo@marlininvest.com.br Fundação Inception date 2010 Investidores 
Investors 21 2540-4974 / comercial@marlininvest.com.br / www.marlininvest.com.br     
     
Missão da Asset A marlin tem como foco a gestão de recursos de Fundos de Investimento direcionados a ações de empresas brasileiras. Serviços Prestados no Brasil totalmente 
focada na busca por excelentes retornos e na preservação de capital de seus clientes, a marlin tem como principal atividade a gestão de recursos de Fundos de Investimento 
direcionados a ações de empresas brasileiras. Com uma equipe altamente especializada, nossos Fundos buscam investir em empresas com potencial de crescimento, altos 
retornos sobre capital investido e com um time de executivos competente, ético e devidamente alinhado. Serviços Prestados no Exterior totalmente focada na busca por 
excelentes retornos e na preservação de capital de seus clientes, a marlin tem como principal atividade a gestão de recursos de Fundos de Investimento direcionados a ações 
de empresas brasileiras. Com uma equipe altamente especializada, nossos Fundos buscam investir em empresas com potencial de crescimento, altos retornos sobre capital 
investido e com um time de executivos competente, ético e devidamente alinhado.     
     
mission statement marlin is focused on management of resources of investment funds directed towards the shares of Brazilian companies. Brazilian services Completely 
focused on the search for excellent returns and the preservation of the capital of its clients, marlin has the principal activity of the management of resources of Investment 
Funds directed towards the shares of Brazilian companies. With a highly specialized team, our Funds aim to invest in companies with a potential of growth, high returns over 
invested capital and with a team of competent executives, ethics and duly combined. non-Brazilian services Completely focused on the search for excellent returns and the 
preservation of the capital of its clients, marlin has the principal activity of the management of resources of Investment Funds directed to the shares of Brazilian companies. 
With a highly specialized team, our Funds aim to invest in companies with a potential of growth, high returns over invested capital and with a team of competent executives, 
ethics and duly combined.
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Bernardo Werther de Araujo sócio Gestor/managing Partner 11 eduardo trigo sócio Gestor/managing Partner 11 luiz Arthur Correia sócio/Presidente 40 marcelo moraes 
sócio Gestor/managing Partner 6 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros; BtG Pactual; turim; XP
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 34 2 12 1 93
Ações / stocks 34 2 12 1 93
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MCAP. Nome name mCAP Investimentos ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 1982, conj. 1201, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3140 3272 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.mcapinvest.com E-mail ri@mcapinvest.com Fundação Inception date 2010 Investidores Investors 11 3140-3272 / ri@
mcapinvest.com / www.mcapinvest.com     
     
Missão da Asset Através de equipe experiente e rígidos controles de risco e ‘compliance’, oferecer ao cliente produtos com retornos consistentes no longo prazo. Serviços Prestados 
no Brasil Gestão de fundos de investimentos abertos, fechados e exclusivos. Serviços Prestados no Exterior Auxílio em gestão de carteira de fundo de investimento.  
   
mission statement offering the client products with consistent returns in the long term through an experienced team and strict risk controls and ‘compliance’. Brazilian services 
management of open, closed and exclusive investment funds. non-Brazilian services Aid in the management of portfolio of investment fund.  
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Cristiane zeminian Ara sócio Gestor/managing Partner 6 Fernando Alhadeff Carvalho sócio Gestor/managing Partner 16 Ivan Alvarez de toledo Ferreira do Amaral Padilha 
sócio Gestor/managing Partner 17 ney Alexandre miyamoto sócio Gestor/managing Partner 21 rodrigo santoro de Castro sócio Gestor/managing Partner 11

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available    
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Itaú unibanco; BtG Pactual
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 1297 9 35 2 161
Multimercados / Hedge Funds 99 6 35 2 154
Ações / stocks 1199 3 0 0 7

MÉRITO. Nome name mérito Investimentos ltda. Endereço Address rua do rocio, 423, 6o. andar, conj. 602, vila olimpia, são Paulo, sP, CeP 04552-000 Telefone telephone 11 
3796-0774 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.meritoinvestimentos.com E-mail contato@meritoinvestimentos.com Fundação Inception 
date 2012 Investidores Investors 11 3796-0774 / contato@meritoinvestimentos.com / www.meritoinvestimentos.com     
     
Missão da Asset Gestora independente de fundos de investimentos, especializada na gestão de ativos imobiliários, que oferece soluções de investimento, de forma a 
proporcionar resultados positivos consistentes e a preservar o capital do investidor no longo prazo. Serviços Prestados no Brasil oferece soluções adequadas às necessidades 
de investimento de cada cliente, com produtos financeiros diferenciados e de alto valor agregado voltados ao mercado imobiliário. Serviços Prestados no Exterior oferece 
soluções adequadas às necessidades de investimento de cada cliente, com produtos financeiros diferenciados e de alto valor agregado voltados ao mercado imobiliário.  
   
mission statement Independent manager of investment funds, specialized in the management real estate assets, which offers investment solutions, in the way of providing 
consistent positive results and preserving the capital of the investor in the long term. Brazilian services We offer solutions suited to the investment needs of each client, with 
differentiated financial products and of high added value geared towards to the real estate market. non-Brazilian services We offer solutions suited to the investment needs of 
each client, with differentiated financial products and of high added value geared towards to the real estate market.  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Alexandre Guilger despontin sócio/Partner 4 luigi mariani Filho sócio/Partner 7 marcos Alexandre Ikuno sócio/Partner 7

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Planner Corretora  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; Planner Corretora 

MÉTODO. Nome name método Administração de recursos ltda. Endereço Address rua Pedroso Alvarenga, 58, conj. 41, são Paulo, sP, CeP 04531-000 Telefone telephone 11 
3078-1510 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.metodoinvestimentos.com.br E-mail metodo@metodoinvestimentos.com.br Fundação 
Inception date 2010 Investidores Investors 11 3078-1510 / metodo@metodoinvestimentos.com.br / www.metodoinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset otimizar o desempenho financeiro dos clientes e proporcionar soluções de investimentos adequadas ao risco retorno de cada perfil, utilizando nossos maiores 
esforços em prestar um serviço especializado, atrelado ao uso de sistemas de alta tecnologia para atingir as metas traçadas. Serviços Prestados no Brasil Gestão especializada 
de fundos de investimentos, carteiras administradas para pessoas físicas e jurídicas e clube de investimentos. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement optimizing the financial performance of clients and providing investment solutions suited to the risk/return of each profile, using our greatest efforts 
in providing a specialized service, coupled with the use of high technology systems in order to achieve the established goals. Brazilian services specialized management of 
investment funds, managed portfolios for individual and legal entities and investment clubs. non-Brazilian services n/a 
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Alexandre de lima Ghirghi Presidente/Ceo 23 José marcelo Balint diretor/director 19

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
método AAI  
  
Custodiantes Custodians  
Bem dtvm; Citigroup Global markets Brasil CCtvm  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 0 0 32 3 34
Multimercados / Hedge Funds 0 0 32 3 34

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 12 1 13 1 17
Multimercados / Hedge Funds 0 0 13 1 15
Fundos Imobiliários / real estate Funds 12 1 0 0 2

MINT. Nome name mint Capital Gestora de recursos ltda. Endereço Address Alameda Jaú, 1717, casa 5, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3014-5199 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.mintcap.com.br E-mail mint@mintcap.com.br Fundação Inception date 2009 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3014-
5199 / mint@mintcap.com.br / www.mintcap.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3014-5199 / mint@mintfunds.com / www.mintfunds.com   
  
Missão da Asset nosso principal objetivo é gerar resultados reais de longo prazo empregando uma filosofia de investimento disciplinada, com forte ênfase na busca por 
proteção de capital e margem de segurança. Serviços Prestados no Brasil Fundos de Investimentos utilizando as estratégias de value investing e behavioral finance Serviços 
Prestados no Exterior Fundos de Investimentos utilizando as estratégias de value investing e behavioral finance     
     
mission statement our principal objective is to generate real results in the long term by employing a disciplined investment philosophy, with a strong emphasis in the search 
for protection of capital and margin of security. Brazilian services Investment Funds using the strategies of value Investing and behavioral finance. non-Brazilian services 
Investment Funds using the strategies of value Investing and behavioral finance.     
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Cássio Beldi sócio Gestor/managing Partner 10 daniel Aidar sócio Associado/Associate Partner 5 rafael Campos sócio Gestor/managing Partner 18 vinicius maeda sócio 
Gestor/managing Partner 4 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual serviços Financeiros dtvm   

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 14 2 14 2 42
Multimercados / Hedge Funds 0 0 2 1 4
Ações / stocks 14 2 12 1 38
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MONGERAL AEGON. Nome name mongeral Aegon Investimentos Endereço Address travessa Belas Artes, 15, Centro, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3722-2371 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.mongeralaegon.com.br E-mail backoffice@mongeralaegon.com.br Fundação Inception date 2012 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 21 3722-2377 / backoffice@mongeralaegon.com.br / www.mongeralaegon.com.br    
 
Missão da Asset Fornecer soluções inovadoras e retornos consistentes para o planejamento financeiro de nossos clientes, levando em consideração seus objetivos, as regras 
emanadas pelos órgãos reguladores e as melhores práticas de governança corporativa Serviços Prestados no Brasil Gestão de ativos, criação e administração de fundos 
exclusivos Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Providing innovative solutions and consistent returns for the financial planning of our clients, taking their objectives into consideration as well as the 
regulations emanated by the regulatory organizations and the best corporate governance practices. Brazilian services management of assets, creation and management of 
exclusive funds. non-Brazilian services n/a 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Claudio menezes Wanderley Pires diretor/director 30 erick kluft Gerente/manager 15 Helder molina diretor executivo/executive director 30 José Carlos Gomes mota diretor 
executivo/executive director 30 Paulo stockler diretor/director 20  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros dtvm   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; Bny mellon 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 539 14 117 10 48
Renda Fixa / Fixed Income 334 4 0 0 16
Multimercados / Hedge Funds 78 2 13 1 7
Ações / stocks 0 0 2 1 1
Previdência / retirement Funds 126 8 102 8 24

MORE INVEST. Nome name more Invest Gestora de recursos ltda. Endereço Address rua Joaquim Floriano, 413, 15o. andar, conj. 151, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04534-011 
Telefone telephone 11 3371-9290 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.moreinvest.com.br E-mail contato@moreinvest.com.br Fundação 
Inception Date 2013      
     
Missão da Asset A nossa missão é ajudar nossos clientes a atingir de maneira segura e confiável seus objetivos financeiros. Serviços Prestados no Brasil Com uma equipe de 
mais de 15 anos de experiência dedicada à gestão de patrimônio, a more Invest é uma casa voltada a compreender suas aspirações e necessidades para oferecer uma solução 
personalizada de investimentos considerando principalmente seu perfil de risco e sua fase de vida. Serviços Prestados no Exterior Gestão de Carteira Administrada.  
   
mission statement our mission is to help our clients to achieve their financial objectives in a secure and reliable way. Brazilian services With a team of more than 15 years 
of experience dedicated to equity management, more Invest is a house geared towards understanding its aspirations and needs in order to offer personalized investments 
solutions mainly considering its risk profile and life phase. non-Brazilian services management of managed Portfolio.  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Armando marracini neto diretor/director 28 João Adamo Júnior sócio Gestor/managing Partner 21 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
rCm AAI  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual; BrB dtvm 

NCH. Nome name nCH Brasil Gestora de recursos ltda. Endereço Address Av. Borges de medeiros, 633, sala 204, leblon, rio de Janeiro, rJ, CeP 22430-041 Telefone telephone 
21 3206-2700 Sede da Matriz Holding Country estados unidos Página na internet Web site www.nchcapital.com.br E-mail nchbrazil@nchcapital.com Fundação Inception 
date 2012 Investidores Brasileiros Brazilian Investors Cynthia leusin / cynthia@nchcapital.com / www.nchcapital.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors edna 
Beaudette / edna@nchcapital.com / www.nchcapital.com     
     
Missão da Asset Fundada em 1993, a nCH Capital Inc. é uma gestora de investimentos americana com sede em ny especializada em mercados emergentes. Atualmente possui 
mais de usd$3.4 bilhões de capital sob gestão globalmente e 10 escritórios no mundo. Serviços Prestados no Brasil Fundos de Ações e Fundos de recebíveis Imobiliários 
Serviços Prestados no Exterior Fundos de Ações, Private equity, Hedge Funds     
     
mission statement Founded in 1993, nCH Capital Inc. is an American investments manager located in new york specializing in emerging markets. Currently it has more than 
usd$3.4 billion of capital under management globally and has 10 offices worldwide. Brazilian services share Funds and real estate receivable Funds. non-Brazilian services 
share Funds, Private equity, Hedge Funds.  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Álvaro luiz lisboa Barata soares diretor executivo/executive director 20 James samuel Gulbrandsen diretor executivo/executive director 16

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available 
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual serviços Financeiros dtvm   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 10 1 0 0 3
Ações / stocks 10 1 0 0 3

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 282 7 119 11 697
Renda Fixa / Fixed Income 48 1 0 0 129
Multimercados / Hedge Funds 82 5 103 9 450
Ações / stocks 0 0 17 2 113
Participações / Participations (private equity) 152 1 0 0 5

NM. Nome name nova milano Investimentos ltda. Endereço Address rua Iguatemi, 192, conj. 174, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3071-1012 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.nminvest.com.br E-mail rarruy@nminvest.com.br  Fundação Inception date 2010 Investidores Brasileiros Brazilian 
Investors 11 3071-1012 / rarruy@nminvest.com.br / www.nminvest.com.br     
     
Missão da Asset Atuar no mercado financeiro estruturando produtos e assessorando financeiramente seus clientes, com foco em resultado e com exclusividade de cliente para 
melhor resultado e dedicação do time. Serviços Prestados no Brasil m&A, Gestão de Carteira onshore e offshore, valuation, Análise de oportunidades liquidas e ilíquidas em 
empresas ou mesmo ativos financeiros. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Acting in the financial market structuring products and financially assessing its clients, with a focus on the results and with client exclusivity for a better 
result and team dedication. Brazilian services m&A, management of onshore and offshore portfolio, valuation, analysis of net and gross opportunities in companies or even 
financial assets. non-Brazilian services n/a     
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Alexandre Grendene Bartelle sócio/Presidente 45 Gelson luis rostirolla diretor executivo/executive director 45 rodrigo Geraldi Arruy Gestor/manager 14 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
Citibank dtvm    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 248 2 366 1 3
Multimercados / Hedge Funds 239 1 366 1 2
Participações / Participations (private equity) 10 1 0 0 1
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OCTANTE. Nome name octante Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, são Paulo, sP, CeP 05445-040 Telefone telephone 11 
3060-5250 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.octantecapital.com.br E-mail middle@octante.com.br Fundação Inception date 2008 
Investidores Investors 11 3060-5250 / octante@octante.com.br / n/a     
     
Missão da Asset n/a Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos/Crédito e securitização Serviços Prestados no Exterior Gestão de Fundos/Crédito e securitização  
   
mission statement n/a Brazilian services management of Funds/Credit and securitization. non-Brazilian services management of Funds/Credit and securitization. 
  
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fernanda mello sócio/Partner 16 martha de sá sócio/Partner 6 William trosman sócio Gestor/managing Partner 31  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 46 1 0 0 2
Multimercados / Hedge Funds 46 1 0 0 2

PEIXE PILOTO. Nome name Peixe Piloto Investimentos ltda. Endereço Address rua Joaquim lirio, 820, loja 5, Praia do Canto, vitória, es Telefone telephone 27 3225-3059 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.peixepiloto.com.br E-mail peixepiloto@peixepiloto.com Fundação Inception date 2013 Investidores 
Investors 27 3225-3059 / peixepiloto@peixepiloto.com / www.peixepiloto.com     
     
Missão da Asset oferecer soluções de investimento que melhor satisfaçam as expectativas do cliente, agregando valor para os acionistas e colaboradores Serviços Prestados 
no Brasil Gestão de Carteiras Administradas Gestão de Clubes de Investimento Gestão de Fundos Serviços Prestados no Exterior Gestão de Carteiras Administradas Gestão 
de Clubes de Investimento Gestão de Fundos     
     
mission statement offering investment solutions that best satisfy client expectations, adding value for the shareholders and collaborators. Brazilian services management of 
managed Portfolios. management of Investment Clubs. management of Funds. non-Brazilian services management of managed Portfolios. management of Investment Clubs. 
management of Funds.  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Alex rocha moreira Pesquisa Quantitativa/Quantitative research 10 edson Fraga moreira diretor executivo/executive director 10 Frederico elias muniz Compliance 7 Frederico 
elias muniz Gestão de riscos/risk management 7 Giovanni Porto miglio sócio Gestor/managing Partner 25

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
XP Investimentos; um Investimentos   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco

PHRONESIS. Nome name Phronesis Investimentos ltda. Endereço Address Av. sete de setembro, 2775, rebouças, Curitiba, Pr Telefone telephone 41 3375-9835 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.phronesisinvestimentos.com.br E-mail phronesis@phronesisinvestimentos.com.br Fundação Inception date 
2013 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3701-8740 / suzana.scuracchio@cshg.com.br  / www.credit-suisse.com    
 
Missão da Asset Gestora de recursos Independente que busca proporcionar a seus clientes consistência de resultado no longo prazo através da estruturação e gestão qualificada de 
fundos de investimento. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Portfólio em Ativos de renda Fixa, direitos Creditórios e Fundos de Fundos. Serviços Prestados no Exterior n/a 
    
mission statement manager of Independent resources that aims to provide its clients with consistency of results in the long term through the structuring and qualified 
management of investment funds. Brazilian services management of Portfolio in Assets of Fixed income, Credit rights and Funds of Funds. non-Brazilian services n/a 
 
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Clédison Aparecido dos santos Presidente/Ceo 10 José roberto Costa diniz diretor executivo/executive director 10 marcus vinicius Palharini martins diretor executivo/
executive director 10 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available 
  
Custodiantes Custodians       
Itaú unibanco (renda fixa); Itaú unibanco (renda variável); BtG Pactual (multimercados); Citibank (FIdCs)   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 0 0 250 14 367
Referenciado DI / Indexed dI 0 0 7 1 39
Renda Fixa / Fixed Income 0 0 74 1 77
Multimercados / Hedge Funds 0 0 90 9 157
Ações / stocks 0 0 79 3 94

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3041 6 0 0 12
Multimercados / Hedge Funds 1666 2 0 0 2
Ações / stocks 90 1 0 0 3
FIDC 1286 3 0 0 7

PLATINUM. Nome name Platinum Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua ministro orozimbo nonato, 102, sala 1505, torre B, nova lima, mG Telefone 
telephone 31 3286-3435 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.platinumcapital.com.br E-mail atendimento@platinumcapital.com.br 
Fundação Inception date 2008 Investidores Investors 31 3286-3435 / atendimento@platinumcapital.com.br / www.platinumcapital.com.br    
 
Missão da Asset A Platinum Capital possui como foco a gestão de carteiras e fundos de investimento. Possui como diferenciais a transparência, a eficiência e a independência, 
aliadas a uma política consistente e conservadora de investimento. Serviços Prestados no Brasil oferecemos serviços de gestão de carteiras, clubes e fundos de investimento - 
abertos ou exclusivos. oferecemos também produtos personalizados para investidores institucionais e clientes private. Serviços Prestados no Exterior oferecemos serviços de 
gestão de carteiras, clubes e fundos de investimento - abertos ou exclusivos. oferecemos também produtos personalizados para investidores institucionais e clientes private. 
    
mission statement Platinum Capital is focused on the management of portfolios and investment funds. Its differentials are transparency, efficiency and independence, combined 
with a consistent and conservative investment policy. Brazilian services We offer services of management of portfolios, investment clubs and funds – open or exclusive. We also 
offer personalized products for institutional investors and private clients. non-Brazilian services We offer portfolios management services, investment clubs and funds – open 
or exclusive. We also offer personalized products for institutional investors and private clients.     
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
eduardo lourival do valle dias sócio/Presidente 13 Flávio Ferreira de Azevedo sócio/Partner 13 luiz Gustavo do valle dias sócio/Partner 5

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
PCGr AAI
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; BtG Pactual; CBlC    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 4 1 82 7 32
Renda Fixa / Fixed Income 0 0 15 1 10
Multimercados / Hedge Funds 0 0 67 6 11
Ações / stocks 4 1 0 0 11
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PRISMAINVEST. Nome name Prismainvest  Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Pres. vargas, 583, sala 1701, rio de Janeiro, rJ, CeP 20071-003 Telefone telephone 21 
4106-4411 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.prismainvest.com.br E-mail prisma@prismainvest.com.br Fundação Inception date 2004 
Investidores Investors 21 4141-2988 / caio@prismainvest.com.br / www.prismainvest.com.br     
     
Missão da Asset Investir em boas oportunidades na bolsa de valores, nas quais o retorno estimado das ações mais que supere os riscos envolvidos no médio e longo prazos, de 
forma a maximizar a relação retorno x risco para nossos investidores. Serviços Prestados no Brasil A PrismaInvest é especializada em investimentos em ações por meio de uma 
abordagem fundamentalista/”value investing”. os fundos de ações e clubes de investimento sob nossa gestão possuem um perfil “long only” e uma estratégia de “total return” 
e, com isso, buscamos maximizar a relação retorno x risco para nossos investidores no longo prazo. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement Investing in good opportunities on the stock exchange, in which the estimated return of the shares more than exceeds the risks involved in the medium and long 
terms, by way of maximizing the return/risk relationship for our investors. Brazilian services PrismaInvest is specialized in investments in shares through a fundamentalist/”value 
investing” approach. The funds of shares and investment clubs under our management have a “long only” profile and a “total return” strategy and therefore, we aim to maximize 
the return/risk relationship for our investors in the long term. non-Brazilian services n/a     
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
Caio ramalho sócio/Partner 16 João da Costa marques sócio Gestor/managing Partner 15 victor Bernacchi sócio Conselheiro/Partner Advisor 19 Wilson Cardoso sócio/Partner 14 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon; Ativa; XP    
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 16 2 0 0 131
Ações / stocks 16 2 0 0 131

PRÓPRIO. Nome name Próprio Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. osmar Cunha, 183, bloco A, salas 912 e 914, Centro, Florianópolis, sC, CeP 88015-100 
Telefone telephone 48 3024 8535 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.propriocapital.com.br E-mail atendimento@propriocapital.com.br 
Fundação Inception date 2011      
     
Missão da Asset Aplicar os conceitos de investimento em valor e transparência administrativa para obter o melhor retorno possível para o patrimônio dos investidores 
(inclusive sócios) em um único Fundo de Investimento em Ações. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos Serviços Prestados no Exterior n/a   
  
mission statement Applying the concepts of investment in value and administrative transparency in order to obtain the best possible return for the equity of the investors 
(including partners) in a unique shares Investment Fund. Brazilian services management of Funds. non-Brazilian services n/a    
 
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
Carla Gauer diretor/director 5 João Batista lemos sócio/Partner 15 marco Antônio de oliveira vieira Goulart sócio/Partner 10 rafael Costa da silva sócio/Partner 15 Thaise 
Faversani Back office 3 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Geração Futuro  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco 

RC. Nome name rC Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. magalhães de Castro 4.800, sala 101, torre 1, Bairro Cidade Jardim, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3750-
2750 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.rcgestaoderecursos.com.br E-mail nobrega@rcmultimercado.com/werton@rcmultimercado.
com Fundação Inception date 2009 Investidores Investors 11 37502750 / nobrega@rcmultimercado.com / www.rcgestaoderecursos.com.br    
 
Missão da Asset A rC Gestão de recursos ltda. tem como objetivo uma rentabildiade diferenciada para os seus clientes, de acordo  com o perfil de risco de cada fundo. Serviços 
Prestados no Brasil A rC  oferece os seus serviços de gestora através de um fundo que foi aberto em maio de 2011. os outros fundos são exclusivos ou restritos. Serviços 
Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement rC Gestão de recursos ltda aims to provide its clients with great profitability, in accordance with each fund’s risk profile. Brazilian services rC offers its 
management services through a fund that was opened in may of 2011. The other funds are exclusive and restricted. non-Brazilian services n/a    
 
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
Cláudio Coppola di todaro diretor/director 22 ricardo Carneiro monteiro diretor/director 27

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
A7 AAI; BtG Pactual; endowments do Brasil AAI; real security AAI; sifra AAI  
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon    
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 11 1 0 0 77
Ações / stocks 11 1 0 0 77

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 92 5 0 0 125
Multimercados / Hedge Funds 92 5 0 0 125

REAL INVESTOR. Nome name real Investor Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Ayrton senna da silva, 550, sala 1501, londrina, Pr Telefone telephone 43 3025-
2191 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.realinvestor.com.br E-mail realinvestor@realinvestor.com.br Fundação Inception date 2010 
Investidores Investors 43 3025-2191 / realinvestor@realinvestor.com.br / www.realinvestor.com.br     
     
Missão da Asset nosso foco é gerir recursos no mercado de Ações de forma a superarmos o CdI e o Ibovespa no longo prazo. utilizamos a filosofia de investimento em valor, 
na qual buscamos investir em empresas que valem consideravelmente mais do que seu preço em Bolsa Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos no mercado de renda 
variável por meio do FIA real Investor, no qual os gestores também são cotistas. Serviços Prestados no Exterior da mesma forma, podemos atender os clientes estrangeiros 
que possuam dinheiro nacionalizado por meio do FIA real Investor.     
     
mission statement our focus is to manage resources in the stock market in a way that CdI and the Ibovespa are exceeded in the long term. We use the philosophy of investment 
in value, which aims to invest in companies that are worth considerably more than their price on the stock exchange. Brazilian services management of resources in the variable 
incomes market through the FIA real Investor, whose managers are also shareholders. non-Brazilian services In the same way, we can render services to foreign clients that have 
money nationalized through the FIA real Investor.     
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
Cesar Augusto lopes Paiva sócio/Partner 10 renan Alberto ulrich sócio/Partner 8

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
Bm&F Bovespa; Planner Corretora    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 73 1 0 0 188
Ações / stocks 73 1 0 0 188



133132

IndústrIa de Fundos de InvestImento anuÁrIo 2014

RIO. Nome name rio Performance Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 341, sala 701, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3202-8300 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.riogestao.com.br E-mail contato@riogestao.com.br Fundação Inception date 2006 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 21 3202-8300 / contato@riogestao.com.br / www.riogestao.com.br     
     
Missão da Asset Agregar valor ao patrimônio do cotista através da criteriosa escolha dos ativos em nossa carteira, com foco na preservação de capital, através de um rigoroso 
gerenciamento de riscos. Serviços Prestados no Brasil A rio Gestão de recursos é uma gestora premiada, responsável pela gestão de fundos de investimento em ações, 
multimercado, FIC de FI multimercado e FIC de FI Ações. Por ser independente de qualquer grupo financeiro a rio Gestão é uma gestora imparcial, livre de qualquer conflito de 
interesse. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement Adding value to the equity of the shareholders through a careful selection of the assets in our portfolio, with a focus on the preservation of capital, through 
a rigorous management of risks. Brazilian services rio Gestão de recursos is a premium manager, responsible for the management of investment funds in shares, multi-market, 
FIC of multi-market FI and FIC of FI shares. Being independent from any financial group, rio Gestão is an impartial manager, free from any conflict of interest. non-Brazilian 
services We do not have clients abroad.

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Andre luis Querne Peçanha sócio Gestor/managing Partner 17 Cristiano rodriguez Pinelli sócio Gestor/managing Partner 18 Helio vieira Braz neto sócio Gestor/managing 
Partner 15 Ivair martins Gomes sócio Gestor/managing Partner 25 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco 
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 128 4 38 7 189
Multimercados / Hedge Funds 25 1 31 4 130
Ações / stocks 103 3 7 3 59

RMW. Nome name rmW Investimentos Administração de recursos mobiliários ltda. Endereço Address rua Bandeira Paulista, 727, conj.74, são Paulo, sP Telefone telephone 
11 3034-6195 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.rmwinvest.com.br E-mail marcelo@rmwinvest.com.br Fundação Inception date 2010 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3034-6195 / marcelo@rmwinvest.com.br / www.rmwinvest.com.br     
     
Missão da Asset A rmW Investimentos é uma empresa independente, especializada na gestão de recursos de terceiros, que tem como objetivo o retorno absoluto no médio /
longo prazo.  Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement rmW Investimentos is an independent company, specialized in the management of third-party resources, which aims for the absolute return in the medium/
long term Brazilian services management of funds. non-Brazilian services n/a  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
marcelo engracia mello sócio/Partner 12 roberto denadai Pullin sócio/Partner 15

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco

ROSENBERG. Nome name rosenberg Investimentos Consultora e Administradora de Carteira de valores mobiliários ltda. Endereço Address Av. Brigadeiro Faria lima, 1309, 
1o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3665-4757 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.rpartners.com.br E-mail contato@rpartners.
com.br Fundação Inception date 2009 Investidores Investors 11 3665-4773 / contato@rpartners.com.br / www.rpartners.com.br    
 
Missão da Asset nosso foco é buscar o melhor benedífio e bem estar dos clientes, proporcionando equilíbrio na busca dos objetivos sociais e financeiros de cada um. Serviços 
Prestados no Brasil Alocação global dos recursos financeiros. Assessoria Fiscal, Assessoria Jurídica e Planejamento sucessório. Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement our focus is to aim for the best benefits and clients’ well-being, providing a balance in the search for the corporate and financial objectives of each one. 
Brazilian services Global allocation of the financial resources. Fiscal Advisor, legal Advisor and Inheritance Planning non-Brazilian services n/a    
 
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fernando taminato sócio/Partner 18 luis Paulo rosenberg sócio/Partner 40 luiz eduardo mello sócio/Partner 25 renato kocubej soriano sócio/Partner 25 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available 
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco; santander   
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 168 1 0 0 3526
Multimercados / Hedge Funds 168 1 0 0 3526

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 508 6 0 0 12
Multimercados / Hedge Funds 357 5 0 0 9
Participações / Participations (private equity) 151 1 0 0 3

SÃO PAULO. Nome name são Paulo Gestora de recursos ltda. Endereço Address Av. Pres. Juscelino kubitschek, 1600, conj. 11, são Paulo, sP, CeP 04543-000 Telefone 
telephone 11 3080-1888 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.saopauloinvestments.com E-mail spiasset@saopauloinvestments.com 
Fundação Inception date 2012 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3080-1888 / spiasset@saopauloinvestments.com / www.saopauloinvestments.com  
   
Missão da Asset Gestão de fundos de investimento com diferencial significativo em relação à oferta do setor no Brasil, utilizando o know-how específico do seu time de gestão. 
Serviços Prestados no Brasil Fundo Porto: fundo multimercado com foco em equities de Brasil e exterior. Fundo viena: fundo multimercado com foco em juros e moedas. 
Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement management of investment funds with a significant differential in relation to the offer of the sector in Brazil, using the specific expertise of its management 
team. Brazilian services Porto Fund: multi-market fund with a focus on equities from Brazil and vienna Fund: multi-market fund with a focus on interests and currencies. non-
Brazilian services n/a     
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antonio Bernardi sócio/Partner 11 Caroline Wollmann sócio/Partner 1 Pedro Baldaia sócio/CIo 15 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 110 3 59 2 23
Multimercados / Hedge Funds 110 3 59 2 23
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SEIVAL. Nome name seival Investimentos ltda. Endereço Address Av. Carlos Gomes, 1492, conj. 1702, Porto Alegre, rs Telefone telephone 51 3023 3087 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.seival.com E-mail info@seival.com Fundação Inception date 2007 Investidores Investors n/a / n/a / www.seival.com  
   
Missão da Asset nosso principal objetivo é proporcionar, aos nossos investidores, valorização do capital no longo prazo.  Serviços Prestados no Brasil Gestão de carteiras 
Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our principal objective is to provide increased value of the capital in the long term for our investors. Brazilian services management of portfolios. non-
Brazilian services n/a

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Arthur Chagas Gerdau Johannpeter diretor/director 1 Carlos Groehs Chaves diretor/director 1 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
matterhorn Investimentos    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 78 4 43 2 36
Multimercados / Hedge Funds 78 4 43 2 36

SKIPPER. Nome name skipper Investimentos ltda. Endereço Address Av. Angélica, 2510, conj. 103, 10o. andar, Consolação, são Paulo, sP, CeP 01227-200 Telefone telephone 11 
3509 6210 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.skipperinvest.com.br E-mail ernesto@skipperinvest.com.br Fundação Inception date 2010 
Investidores Investors 11 3509 6200 / contato@skipperinvest.com.br / www.skipperinvest.com.br     
     
Missão da Asset oferecer opções de investimento onde são priorizados o alinhamento de interesse com os cotistas, preservação de capital, governança corporativa e a 
aplicação de processos de forma disciplinada e consistente a longo prazo. Serviços Prestados no Brasil Administração de carteiras de valores mobiliários. Serviços Prestados 
no Exterior Administração de carteiras de valores mobiliários.     
     
mission statement offering investment options where the alignment of interest with the shareholders, preservation of capital, corporative governance and the application of 
procedures in a disciplined and consistent manner in the long term are prioritized. Brazilian services management of portfolios of securities. non-Brazilian services management 
of portfolios of securities.   
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
ernesto kabashima Gestão de riscos/risk management 13 Henrique Bredda sócio Gestor/managing Partner 11

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual; Credit suisse Hedging Griffo; Itaú unibanco; XP Investimentos CCtvm  
  
Custodiantes Custodians  
BtG Pactual 

SKOPOS. Nome name skopos Investimentos ltda. Endereço Address rua Hungria, 514, conj. 82, Jardim europa, são Paulo, sP, CeP 01455 000 Telefone telephone 11 3817-1861 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.skopos.com.br E-mail skopos@skopos.com.br Fundação Inception date 2007 Investidores Investors 
11 3817-1861 / skopos@skopos.com.br / www.skopos.com.br     
     
Missão da Asset Gerar retorno superior absoluto aos nossos cotistas, investindo com horizonte de longo prazo, em ações prioritariamente listadas no Brasil. Serviços Prestados 
no Brasil Gestão de recursos totalmente focada em renda variável Serviços Prestados no Exterior diariamente elaboramos um relatório que nos traz parâmetros como nível 
de caixa, liquidez, margens, colaterais. monitoramos o var, porém os riscos dos fundos são limitados por seus regulamentos.    
 
mission statement to generate absolute higher return to our shareholders, investing with a long-term horizon, in shares listed as a priority in Brazil. Brazilian services 
management of resources totally focused on variable income. non-Brazilian services We elaborate a daily report that brings us parameters such as the level of cash, liquidity, 
margins, and collaterals. We monitor the var; however, the risks of the funds are limited by their regulations.    

Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
José luiz montans Anacleto Junior diretor/director 12 Pedro luiz Cerize Presidente/Ceo 21 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Pilatus AAI  
  
Custodiantes Custodians  
Citibank; magliano  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 44 3 83 2 34
Multimercados / Hedge Funds 2 2 41 1 5
Ações / stocks 42 1 42 1 29

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 624 5 166 2 166
Ações / stocks 624 5 166 2 166

SMARTQUANT. Nome name smartquant Investimentos ltda. Endereço Address Av. Angélica, 2346, 16o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3014-1141 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.smartquant.com.br E-mail contato@smartquant.com.br Fundação Inception date 2010 Investidores Investors 11 
3014-1141 / contato@smartquant.com.br / www.smartquant.com.br     
     
Missão da Asset tem como objetivo proporcionar, aos nossos clientes, acesso a uma gestão de recusos diferenciada, com objetivo de valorização do capital a longo prazo. 
Serviços Prestados no Brasil n/a Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our objective is to provide our clients with access to a management of differentiated resources, aiming to increase the worth of the capital in the long term. 
Brazilian services n/a non-Brazilian services n/a      
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
não disponível not Available 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 19 1 0 0 36
Multimercados / Hedge Funds 19 1 0 0 36
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SOLANA. Nome name solana Gestora de recursos ltda. Endereço Address rua Bandeira Paulista, 702, conj. 122, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3250 4000 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.solana.com.br E-mail solana@solanacapital.com.br Fundação Inception date 2013 Investidores Brasileiros Brazilian 
Investors 11 2111-4863 / n/a / n/a     
     
Missão da Asset nosso foco é gerar retornos consistentes no médio e longo prazo, preservando o patrimônio sob gestão em períodos de maior volatilidade e capturando 
ganhos em períodos de valorização de ativos ou de convergência de fundamentos. Serviços Prestados no Brasil A solana é uma gestora independente de recursos de terceiros, 
especializada em fundos de renda variável. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement our focus is to generate consistent returns in the medium and long term, preserving the equity under management in periods of greater volatility and 
capturing gains in periods of increased worth of assets or of convergence of fundamentals. Brazilian services solana is an independent manager of third-party resources, 
specialized in funds of variable income. non-Brazilian services n/a 

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Bruno erbisti sócio Gestor/managing Partner 16 Claudia Abate sócio Gestor/managing Partner 19 Claudio delbrueck sócio/CIo 16 Fernando tembra rodriguez sócio Gestor/
managing Partner 20 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
BtG Pactual     
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 35 2 30 2 20
Multimercados / Hedge Funds 35 2 30 2 20

SOLIDUS. Nome name solidus Administração de Patrimônio ltda. Endereço Address Av. Carlos Gomes, 111, conj. 802, Porto Alegre, rs Telefone telephone 51 3327-9853 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site wwww.solidus.com.br E-mail fundos@solidus.com.br Fundação Inception date 2013 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 51 3327-9853 / fundos@solidus.com.br / www.solidus.com.br     
     
Missão da Asset Administrar ativos financeiros com agilidade, sigilo e solidez, dentro da ética, buscando a satisfação dos investidores nos mercados interno e externo. Serviços 
Prestados no Brasil Administração de clubes de investimentos, fundos de investimentos e carteiras administradas Serviços Prestados no Exterior n/a   
  
mission statement managing financial assets with agility, confidentiality and solidity, within ethics, looking for the satisfaction of the investors in the internal and external 
markets. Brazilian services management of Investment Clubs, Investment Funds and managed Portfolios. non-Brazilian services n/a  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
edmundo luiz tomasini diretor/director 26 emerson Augusto lambrecht diretor/director 34 Fernando Alberto rodrigues Cruz diretor/director 30 Gustavo silva Brunetto 
diretor/director 15 matias Frederico dieterich diretor/director 13 Patrick victor lee diretor/director 3 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
solidus CCvm  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco 

SONAR. Nome name sonar serviços de Investimento ltda. Endereço Address rua Paraíba, 1352/905, savassi, Belo Horizonte, mG, CeP 30130-141 Telefone telephone 31 3215-
0200 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.sonarinvestimentos.com.br E-mail contato@sonarinvestimentos.com.br Fundação Inception 
date 2003 Investidores Investors 31 3215-0200 / contato@sonarinvestimentos.com.br / www.sonarinvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset o foco da sonar Investimentos é a perpetuação da capacidade de investimento de nossos parceiros através da busca das melhores alternativas de preservação 
do capital e maximização dos resultados. Serviços Prestados no Brasil Gestão de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas Serviços Prestados no Exterior n/a  
   
mission statement sonar Investimentos focuses on the perpetuation of the capacity of investment of our partners through the search of the best alternatives of the preservation 
of the capital and the maximization of results. Brazilian services management of Investment Funds and managed Portfolios. non-Brazilian services n/a  
 
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alice Corrêa Pedrosa sócio Gestor/managing Partner 14 marcelo Coelho de Castro vasconcelos sócio Gestor/managing Partner 7 ricardo ribeiro Cavalcante sócio Gestor/
managing Partner 11 sylvia Thereza dias ribeiro sócio Gestor/managing Partner 10

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
um Investimentos; PCGr AAI; endowments do Brasil AAI  
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Bradesco; Itaú unibanco  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 3682 10 0 0 369
Multimercados / Hedge Funds 1873 2 0 0 36
Ações / stocks 1738 5 0 0 330
Previdência / retirement Funds 24 2 0 0 2
Participações / Participations (private equity) 47 1 0 0 1

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 101 5 0 0 171
Multimercados / Hedge Funds 101 4 0 0 170
Ações / stocks 0 1 0 0 1

TARGET. Nome name target Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 341, sala 702, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3202-8300 Sede da 
Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.targetasset.com.br E-mail target@targetasset.com.br Fundação Inception date 2007 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 21 3202-8314 / target@targetasset.com.br / www.targetasset.com.br     

Missão da Asset A target é uma empresa independente, especializada em renda variável e fundos de fundos. nossa atuação concentra-se em clientes pessoas físicas, investidores 
institucionais e distribuidores.  Serviços Prestados no Brasil A target é especializada na gestão de fundos de investimento em ações e fundos de investimento em cotas de 
fundos. Serviços Prestados no Exterior n/a     

mission statement target is an independent company, specialized in variable income and funds of funds. our activity concentrates on individual clients, institutional investors 
and distributors. Brazilian services target is specialized in the management of funds of investment in shares and funds of investment in shares of funds. non-Brazilian services 
We do not have clients abroad.     
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
roberto de oliveira Hargreaves sócio Gestor/managing Partner 10 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon serviços Financeiros
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 17 1 6 1 104
Multimercados / Hedge Funds 0 0 6 1 20
Ações / stocks 17 1 0 0 84
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TÁTICA. Nome name tática Asset management Administração de recursos ltda. Endereço Address rua Campos Bicudo, 98, 10o. andar, conj. 101, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 
04536-010 Telefone telephone 11 3066-5100 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.tatica.com.br E-mail tatica@tatica.com.br Fundação 
Inception date 1997 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3066-5101 / tatica@tatica.com.br / www.tatica.com.br Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3066-
5100 / tatica@tatica.com.br / www.tatica.com.br     
     
Missão da Asset A tática Asset management tem como missão ser uma empresa de gestão de recursos totalmente independente, tendo como objetivo à busca incessante 
da excelência na administração dos seus investimentos e produtos. Serviços Prestados no Brasil somos uma Asset focado em produtos de renda variável,  como Fundos de 
Ações, Fundos long and short, e gestão de  Carteiras Administradas. Serviços Prestados no Exterior A tática Asset management presta serviços de gestão de Fundos offshore 
focadosem ativos do Brasil e América latina.     
     
mission statement tática Asset management has the mission of being a totally independent resources management company, aiming at the infinite quest for excellence 
in the administration of its investments and products. Brazilian services We are an Asset focused on products of variable income, share funds, long and short Funds, and 
management of managed portfolios. non-Brazilian services tática Asset management provides offshore funds management services concentrating on assets from Brazil and 
latin America.     
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
ernesto rahmani sócio/Partner 25 Ike rahmani sócio/Partner 30 renato Gitelman diretor/director 21 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available    
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; tática dtvm  
  
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 15 2 0 0 32
Multimercados / Hedge Funds 13 1 0 0 11
Ações / stocks 2 1 0 0 21

TESE. Nome name tese Gestão de Investimentos ltda. Endereço Address Praça santos dumont, 70, 3o. andar, Gávea, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 2123-2350 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.teseinvest.com.br E-mail contato@teseinvest.com.br Fundação Inception date 2012 Investidores Investors 
21 2123-2350 / contato@teseinvest.com.br / www.teseinvest.com.br     
     
Missão da Asset oferecer a seus clientes uma gestão de excelência, atuando no mercado brasileiro e nos mercados globais, através da dedicação de uma equipe altamente 
qualificada e da implantação de estratégias de investimentos baseadas em teses macroeconômicas. Serviços Prestados no Brasil A tese Gestão de Investimentos oferecerá 
inicialmente apenas um produto a seus clientes: um Fundo de Investimento multimercado, cuja gestão será baseada em teses macroeconômicas, atuando tanto no mercado 
brasileiro como em diversos mercados globais. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement offering its clients excellent management, acting in the Brazilian market and global markets, by means of a dedicated highly qualified team and the 
implementation of investment strategies based on macroeconomic theses. Brazilian services tese Gestão de Investimentos will initially offer only one product to its clients: A 
multi-market Investment fund, whose management will be based on macroeconomic theses, acting both in the Brazilian market and in diverse global markets. non-Brazilian 
services n/a    
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years
Francisco eduardo de Almeida Pinto Presidente/Ceo 31 Gustavo teixeira Coelho diretor/director 19 maurício Junqueira diretor/director 16 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Intrag dtvm  
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco

TRILHA. Nome name trilha Investimentos ltda. Endereço Address rua viradouro, 63, conj. 41, Itaim Bibi, são Paulo, sP, CeP 04538-110 Telefone telephone 11 3371-5324 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.trilhainvestimentos.com.br E-mail paula@trilhainvestimentos.com.br Fundação Inception date 2013 
Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3371.5325 / gabriel@trilhainvestimentos.com.br / www.trilhainvestimentos.com.br    
 
Missão da Asset oBJetIvo: retorno consistente de longo prazo, com risco adequado; mIssÃo: excelência na gestão, estando entre os líderes de mercado; vIsÃo: adoção das 
melhores práticas de mercado, governança e compliance e transparência com o cotista. Serviços Prestados no Brasil A trilha Investimentos presta serviço de gestão de Fundos 
de Investimento em ações para cotistas super qualificados, qualificados e não qualificados. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement oBJeCtIve: consistent long-term return, with suitable risk; mIssIon: excellent management, among the market leaders; vIsIon: adoption of the best 
market practices, governance and compliance and transparency with the shareholder. Brazilian services trilha Investimentos provides an investments funds management 
service in shares for highly qualified, qualified and non-qualified shareholders. non-Brazilian services n/a   

Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Gabriel lacerda de Camargo renda variável/stocks 4 Gabriela de lima souza middle office 7 Guilherme lacerda de Camargo sócio/CIo 11 Henrique lacerda de Camargo 
economista-Chefe/Chief economist 30 Paula Freitas lacerda de Camargo Compliance 12 Pedro lacerda de Camargo sócio Gestor/managing Partner 13 victor Castro rodrigues 
da silva middle office 1 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Intrag dtvm  
  
Custodiantes Custodians  
Intrag dtvm
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 820 1 818 5 151
Multimercados / Hedge Funds 820 1 818 5 151

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 430 4 0 0 22
Ações / stocks 430 4 0 0 22

TRIO. Nome name trio Capital ltda. Endereço Address rua Funchal, 263, 10o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3066-2450 Sede da Matriz Holding Country Brasil 
Página na internet Web site www.triocapital.com.br E-mail carola@triocapital.com.br Fundação Inception date 2008 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3066-2450 
/ carola@triocapital.com.br / www.triocapital.com.br     
     
Missão da Asset nossa missão é gerir, preservar e multiplicar o capital de cada cliente, conhecendo suas demandas e expectativas, e elaborando estratégias de investimentos 
personalizadas. Serviços Prestados no Brasil A trio CAPItAl ltda. é uma empresa independente de gestão de recursos, focada em assessorar financeiramente indivíduos e 
famílias, assim como, assessorar no planejamento patrimonial sucessório de clientes. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement our mission is to manage, preserve and multiply the capital of each client, aware of their demands and expectations, and elaborating strategies of personalized 
investments. Brazilian services trio CAPItAl ltda is an independent resource management company focused on financially advising individuals and families, as well as advising 
in the equity inheritance planning of clients. non-Brazilian services n/a     
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Ana Carolina salles leite viseu sócio Gestor/managing Partner 20 Gustavo Henrique dos santos viseu sócio/Presidente 25 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Forteventura AAI
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 23 1 23 1 7
Multimercados / Hedge Funds 0 0 23 1 4
Ações / stocks 23 1 0 0 3
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TRISCORP. Nome name triscorp Investimentos ltda. Endereço Address rua visconde de Pirajá, 250, sala 201, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3202-5000 Sede 
da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.triscorpinvest.com E-mail operations@triscorpinvest.com Fundação Inception date 2003 Investidores 
Investors 21 3202-5000 / operations@triscorpinvest.com / www.triscorpinvest.com     
     
Missão da Asset Atividades se concentra na gestão de recursos de participações, patrimonial e de investimentos alternativos, assim como assessoria financeira. Serviços 
Prestados no Brasil origina, identifica, recomenda, estrutura e gere oportunidades de investimentos em seu foco de atuação, sempre preservando o capital investido e a 
assimetria favorável da relação entre risco e retorno dos ativos investidos. Serviços Prestados no Exterior origina, identifica, recomenda, estrutura e gere oportunidades de 
investimentos em seu foco de atuação, sempre preservando o capital investido e a assimetria favorável da relação entre risco e retorno dos ativos investidos.   
  
mission statement Activities are concentrated in the management of resources of shares, equity and alternative investments, as well as financial advising. Brazilian services 
It originates, identifies, recommends, structures and generates investment opportunities in its focus of activity, always preserving the invested capital and the favorable 
asymmetry between risk and return of the invested assets. non-Brazilian services It originates, identifies, recommends, structures and generates investment opportunities in 
its focus of activity, always preserving the invested capital and the favorable asymmetry between risk and return of the invested assets.
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
eliane lustosa diretor/director 24 Felipe Carvalho diretor/director 20 mauricio Bicalho diretor/director 19 rodrigo mortagua diretor/director 12 roland Gerbauld diretor/
director 24 ronaldo tristão Presidente/Ceo 33 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
nsG Capital; Hencorp    
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon; Bradesco 
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 148 1 0 0 13
Participações / Participations (private equity) 148 1 0 0 13

TRIVÈLLA. Nome name trivèlla Investimentos s.A. Endereço Address Av. tiradentes, 451, conj. 64, são Paulo, sP Telefone telephone 11 4025-1370 Sede da Matriz Holding 
Country Brasil Página na internet Web site www.trivella.net E-mail contato@trivella.net Fundação Inception date 1999 Investidores Investors 11 4025-1370 / contato@trivella.
net / www.trivella.net     
     
Missão da Asset Produção de retornos consistentes no médio e longo prazo, estruturando, private equity, renda variável, real estate e dívida, em níveis de risco ajustados ao 
perfil do cliente, gerando relações duradouras e de confiança. Serviços Prestados no Brasil A trivèlla Investimentos é uma gestora de capital independente com profissionais 
baseados em escritórios nos estados de são Paulo e Paraná. Atua na prestação de serviço de gestão de recursos, fundamentada em estratégia de private equity e venture capital, 
renda variável, investimentos imobiliários e dívida. disponibiliza aos clientes produtos financeiros personalizados e exclusivos de médio e longo prazo dentro dessas 4 estratégias 
de investimento, e estando emparelhados com as expectativas desses em relação a risco e retorno. Serviços Prestados no Exterior n/a    
 
mission statement Production of consistent returns in the medium and long term, structuring private equity, variable income, real estate and debt, in risk levels adjusted to the 
profile of the client, generating a long-lasting relationship and of trust. Brazilian services trivèlla Investimentos is a manager of independent capital with professionals based in 
offices in the states of são Paulo and Paraná. It operates in the provision of a management service of resources, based on a strategy of private equity and venture capital, variable 
income, real estate investments and debt. It provides to clients personalized and exclusive medium and long term financial products within these four investment strategies, 
being paired with their expectations in relation to the risk and return. non-Brazilian services n/a     
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
eduardo Pereira rocha diretor executivo/executive director 24 Jon Francisco toscano Presidente/Ceo 20

TRX. Nome name trX Gestora de recursos ltda. Endereço Address rua dos Pinheiros, 870, conj. 242, Pinheiros, são Paulo, sP, CeP 05422-001 Telefone telephone 11 4872-2600 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.trx.com.br E-mail pe@trx.com.br Fundação Inception date 2010 Investidores Investors 11 4872-2600 
/ ri@trx.com.br / www.trx.com.br\ri     
     
Missão da Asset Gerar valor através da aquisição, desenvolvimento e financiamento de ativos reais, empregando nosso conhecimento financeiro, de engenharia e gestão. 
Serviços Prestados no Brasil A trX  desenvolve, adquire e financia ativos reais, por meio da gestão de produtos de investimento. Serviços Prestados no Exterior A trX  
desenvolve, adquire e financia ativos reais, por meio da gestão de produtos de investimento.     
     
mission statement Generating value through the acquisition, development and financing of real assets, employing our financial expertise of commercial engineering and 
management. Brazilian services trX develops, acquires and finances real assets, through the management of investment products. non-Brazilian services trX develops, 
acquires and finances real assets, through the management of investment products.     
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
José Alves neto diretor executivo/executive director 10 luiz Augusto Faria do Amaral diretor/director 12

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
Bny mellon  
  
Custodiantes Custodians  
não disponível not Available
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
nonpe AAI; Italia AAI; ecoplan Agente Autônomo   
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco Custódia; Itaú unibanco; Citibank Custódia
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 8 4 0 0 8
Multimercados / Hedge Funds 7 1 0 0 1
Ações / stocks 1 1 0 0 7
Participações / Participations (private equity) 0 2 0 0 0

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 273 6 189 2 466
Multimercados / Hedge Funds 0 0 189 2 414
Participações / Participations (private equity) 273 6 0 0 52

UJAY. Nome name ujay Capital Investimentos ltda.  Endereço Address rua Pedroso Alvarenga, 1254, 7o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3077-0100 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.ujaycapital.com E-mail contato@ujaycapital.com Fundação Inception date 2013 Investidores Brasileiros Brazilian 
Investors n/a / contato@ujaycapital.com / www.ujaycapital.com Investidores Estrangeiros Foreign Investors 11 3077-0100 / contato@ujaycapital.com / www.ujaycapital.com 
    
Missão da Asset maximizar o retorno do acionista com uma exposição a risco coerente com a estratégia Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos Serviços Prestados 
no Exterior Gestão de recursos     
     
mission statement maximizing the return of the shareholder with the exposure to risk that is consistent with the strategy Brazilian services management of Funds. non-
Brazilian services management of Funds.    
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Antonio Bueno Analista/Analyst 7 Antonio Grisi neto Gestor/manager 15 Christian vilella klotz Gestor/manager 10 diego soares de Arruda Gestor/manager 10 Guilherme Grisi 
estagiário/Intern 1 silvio Alvares Cruz Procópio Back office 7 victor sakimoto shie Gestão de riscos/risk management 8  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
XP; lFI; Finplan; ICP; CCn Invest; CFo 
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 86 3 85 5 62
Multimercados / Hedge Funds 37 2 37 3 28
Ações / stocks 49 1 49 2 34
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VENTURESTAR. Nome name venturestar Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Angélica, 2510, conj. 103, 10o. andar, Consolação, são Paulo, sP, CeP 01227-200 
Telefone telephone 11 3154 1515 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.venturestar.com.br E-mail atendimento@venturestar.com.br 
Fundação Inception date 2003 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3154 1515 / ri@venturestar.com.br / www.venturestar.com.br Investidores Estrangeiros Foreign 
Investors 11 3154-1515 / ri@venturestar.com.br / www.venturestar.com.br/ingles     
     
Missão da Asset oferecer opções de investimento onde são priorizados o alinhamento de interesse com os cotistas, preservação de capital, governança corporativa e a 
aplicação de processos de forma disciplinada e consistente a longo prazo. Serviços Prestados no Brasil Administração de carteiras de valores mobiliários. Serviços Prestados 
no Exterior Administração de carteiras de valores mobiliários.     
     
mission statement offering investment options where the combination of interest with the shareholders, preservation of capital, corporative governance and the application of 
procedures in a disciplined and consistent manner in the long term are prioritized. Brazilian services management of portfolios of securities. non-Brazilian services management 
of portfolios of securities.  

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
ernesto kabashima Gestão de riscos/risk management 13 luis Paulo Fraga de mesquita sócio Gestor/managing Partner 27

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
ICP AAI; XP Investimentos CCtvm; lAtomIA AAI; Concórdia CvmCC; Ativa CtCv; safira AAI; rapa sociedade de AAI; um Investimentos Ctvm; trend Capital AAI; extension 
AAI    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco 
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 134 5 0 0 493
Multimercados / Hedge Funds 129 4 0 0 490
Ações / stocks 5 1 0 0 3

VERSAL. Nome name versal Finance Gestão de recursos ltda. Endereço Address rua Joaquim Floriano, 1052, 11o. andar, Itaim Bibi, são Paulo, sP Telefone telephone 11 5185-
0555 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.versalfinance.com.br E-mail marcus.moraes@versalfinance.com.br Fundação Inception date 
2011 Investidores Investors 11 5185-0555 / marcus.moraes@versalfinance.com.br / www.versalfinance.com.br     
     
Missão da Asset A versal Finance tem como foco principal a estruturação e gestão de Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento Imobiliário e Fundos 
de Investimento em direitos Creditórios. Serviços Prestados no Brasil estruturação e gestão de fundos condominiais e exclusivos, além de carteiras administradas. Serviços 
Prestados no Exterior estruturação e gestão de fundos condominiais e exclusivos, além de carteiras administradas.     
     
mission statement versal Finance focuses mainly on the structuring and management of investment funds in shares, real estate investment funds and credit rights investment 
funds. Brazilian services structuring and management of condominium and exclusive funds, besides managed portfolios. non-Brazilian services structuring and management 
of condominium and exclusive funds, besides managed portfolios.      
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Fábio moura e silva Compliance 15 marcus moraes distribuição/distribution 21 marcus moraes economista-Chefe/Chief economist 21 oswaldo Guerra d’Arriaga schmidt 
sócio Gestor/managing Partner 20 silvia oliveira middle office 1 

VERTRA. Nome name vertra Capital Gestão de recursos ltda. Endereço Address Av. Ataulfo de Paiva, 204, 2o. andar, leblon, rio de Janeiro, rJ Telefone telephone 21 3550-
1990 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.vertracapital.com E-mail vertracapital@vertracapital.com Fundação Inception date 2013 
Investidores Investors 21 3550-1990 / vertracapital@vertracapital.com / www.vertracapital.com     
     
Missão da Asset o foco da vertra Capital está na gestão de Fundos de Investimentos em Ações, adotando uma única estratégia de investimento calcado na filosofia 
fundamentalista.  Serviços Prestados no Brasil o principal serviço prestado pela vertra Capital é a gestão dos fundos de investimento e todas as atividades gerenciais ligadas 
a essa atividade principal, tais como o auxílio e o fornecimento de informações aos clientes referentes ao cadastro de novos cotistas, movimentações de aplicação e resgate, e 
esclarecimentos a respeito dos fundos.  Serviços Prestados no Exterior Ainda não possuímos clientes no exterior.     
     
mission statement The focus of vertra Capital is in the management of investment funds in shares, adopting a unique investment strategy based on fundamentalist philosophy. 
Brazilian services The main service provided by vertra Capital is the management of investment funds and all of the managerial activities linked to this main activity, such as 
the help and the provision of information to the clients related to the registration of new shareholders, movements of application and recovery, and clarifications related to the 
funds. non-Brazilian services We still have no clients abroad.     
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
eduardo torres rocha de s Bandeira de mello sócio/Partner 4 Gilberto moraes da motta sócio/Partner 8 marcos Guerra lopes sócio/Partner 7 rodrigo schramm da Fonseca 
sócio/CIo 20 William Batista dominice sócio/Partner 5

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Banco Petra 
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available  
  
Custodiantes Custodians  
Bny mellon 
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 14 1 0 0 9
Participações / Participations (private equity) 14 1 0 0 9

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 115 2 115 2 27
Ações / stocks 115 2 115 2 27

VILA RICA. Nome name vila rica Capital Gestora de recursos ltda. Endereço Address rua olimpíadas, 194/200, 6o. andar, são Paulo, sP Telefone telephone 11 3045-4853 
Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.vilaricacapital.com.br E-mail ri@vilaricacapital.com.br Fundação Inception date 2011 Investidores 
Investors 11 3045-4853 / ri@vilaricacapital.com.br / www.vilaricacapital.com.br     
     
Missão da Asset vila rica é uma gestora de recursos especializada em gestão de portfólios complexos. nossa missão é oferecer retorno consistente a nossos investidores com foco 
na mitigação de risco no longo prazo Serviços Prestados no Brasil operações estruturadas de crédito, reestruturação de ativos, soluções para mercado de capitais, assessoria 
financeira e operações de private equity são algumas das capacidades e experiências de seus sócios e executivos. Serviços Prestados no Exterior operações estruturadas de 
crédito, reestruturação de ativos, soluções para mercado de capitais, assessoria financeira e operações de private equity são algumas das capacidades e experiências de seus 
sócios e executivos.     
     
mission statement vila rica is a fund manager specialized in the management of complex portfolios. our mission is to offer consistent return to our investors with a focus on 
the mitigation of risk in the long term. Brazilian services structured credit operations, restructuring of assets, solutions for capital markets, financial advising and private equity 
operations are some of the capacities and experiences of its associates and executives. non-Brazilian services structured credit operations, restructuring of assets, solutions for 
capital markets, financial advising and private equity operations are some of the capacities and experiences of its associates and executives.   
     
Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Alan rigoni de Almeida souza sócio/Partner 14 Flávio silva de Guimarães souto sócio Gestor/managing Partner 19  

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
não disponível not Available
  
Custodiantes Custodians  
Citibank dtvm; Itaú unibanco    

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 410 6 60 1 83
Renda Fixa / Fixed Income 246 2 0 0 33
FIDC 29 2 0 0 46
Participações / Participations (private equity) 135 2 60 1 4
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VOKIN. Nome name vkn Administração de recursos ltda. Endereço Address Av. nilo Peçanha, 2825/1301, Porto Alegre, rs Telefone telephone 51 3022-3444 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.vokin.com.br E-mail vokin@vokin.com.br Fundação Inception date 2011 Investidores Investors 51 3022-3444 / 
vokin@vokin.com.br / www.vokin.com.br     
     
Missão da Asset Fazer dinheiro com seriedade, inteligência e independência. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos (Gestão de Fundos de Investimentos e Gestão de 
Carteiras Administradas) Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement making money with seriousness, intelligence and independence. Brazilian services management of resources (management of Investment Funds and 
management of managed Portfolios) non-Brazilian services n/a 

Executivos da Asset Asset officials     
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
eduardo silva da luz diretor/director 34 emerson vontobel diretor/director 8 Frederico vontobel Presidente/Ceo 8 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
kIn AAI    
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco; santander
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 111 2 0 0 125
Ações / stocks 111 2 0 0 125

ZEITGEIST TECH. Nome name zeitgeist tech Investimentos ltda. Endereço Address Av. magalhães de Castro, 4800, 14o. andar, Park tower, Cidade Jardim Corporate Center, 
são Paulo, sP, CeP 05502-001 Telefone telephone 11 3171-2912 Sede da Matriz Holding Country Brasil Página na internet Web site www.zeitgeisttech.net E-mail admin@
zeitgeisttech.net Fundação Inception date 2012 Investidores Brasileiros Brazilian Investors 11 3171-2912 / admin@zeitgeisttech.net / www.zeitgeisttech.net   
  
Missão da Asset A zeitgeist tech é uma gestora independente, que emprega métodos sistemáticos para gerar retornos absolutos. Buscamos desenvolver modelos com elevado 
retorno excedente, baixa correlação com benchmarks e distribuição “convexa” de retornos. Serviços Prestados no Brasil Gestão de fundos de investimento multimercados, 
através de métodos sistemáticos e com rigorosa gestão de risco. os fundos de investimento geridos pela zeitgeist tech empregam um portfólio de estratégias quantitativas, 
sistemáticas e não discricionárias desenvolvidas proprietariamente com alto rigor analítico. As estratégias de investimento são implementadas em ativos e derivativos de alta 
liquidez nos mercados de valores brasileiro. Serviços Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement zeitgeist tech is an independent manager, which employs systematic methods to generate absolute returns. We aim to develop models with surplus high 
return, low correlation with benchmarks and “convex” distribution of returns. Brazilian services management of multi-market investment funds, through systematic methods 
and with rigorous management of risk. The investment funds managed by zeitgeist tech employ a portfolio of quantitative, systematic and non-discretionary strategies 
developed with high analytic rigor. The investment strategies are implemented in assets and derivatives of high liquidity in the Brazilian securities markets. non-Brazilian 
services n/a       
     
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years     
Christian Iveson sócio/Partner 10 Jorge Guimarães larangeira sócio/Partner 20 José romeu del moro robazzi sócio/Partner 20 

ZENITH. Nome name zenith Asset management ltda. Endereço Address Av. Carlos Gomes, 1492, conj.1208, Porto Alegre, rs Telefone telephone 51 3372-1208 Sede da Matriz 
Holding Country Brasil Página na internet Web site www.zenithasset.com.br E-mail debora@zenithasset.com.br Fundação Inception date 2012 Investidores Brasileiros 
Brazilian Investors 51 3372-1208 / debora@zenithasset.com.br / www.zenithasset.com.br     
     
Missão da Asset Gerir recursos com total alinhamento de interesses entre sócios e clientes, usando análises rigorosas, com o objetivo de maximizar o retorno do investimento, 
dentro de elevados padrões éticos. Serviços Prestados no Brasil Gestão de recursos em Fundos de Investimento de renda variável e Clubes de Investimentos Serviços 
Prestados no Exterior n/a     
     
mission statement managing resources with a total combination of interests between associates and clients, using rigorous analyses, with the objective of maximizing investment 
return with high ethical standards. Brazilian services management of resources in variable income investment funds and investments clubs non-Brazilian services n/a  
   
Executivos da Asset Asset officials    
nome/name Cargo/Function Anos de mercado/market years    
débora de souza morsch diretor/director 30 Guilherme ernesto sand Presidente/Ceo 26 rafael de souza morsch diretor/director 4 tarso Padua dutra diretor/director 36

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
slW CvC   
  
Custodiantes Custodians  
Itaú unibanco
 

Distribuidores (diferentes da própria Asset) external distributors  
solidus CCvm  
  
Custodiantes Custodians  
Bradesco
 

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 7 1 0 0 12
Multimercados / Hedge Funds 7 1 0 0 12

Fundos/ Funds

 

FI On shore FI On shore FIC On shore FIC On shore  
PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº. de Fundos/
# of Funds

PL R$ Milhões/ 
Aum Brl millions

Nº de Fundos/
# of Funds

Nº de Contas/
# of Accounts

Total 109 8 0 0 451
Ações / stocks 109 8 0 0 451



O GVCEF produz os guias de investimentos mais importantes do país, como o Guia de Fundos da 
Revista Exame, os Guias de Fundos de Previdência da Revista Você S.A., além do Anuário Valor 1000 
do Jornal Valor Econômico. E claro, o anuário da Indústria de Fundos de Investimentos juntamente com 
a Anbima. Também produzimos estudos e análises sobre produtos e mercados. Faça uma consulta!

GVCEF – FGV Finance Research Center produces the most important mutual funds rankings in Brazil, 
such as the Exame Magazine Mutual Fund Guide, Voce S.A. magazine Retirement Funds Ranking, 
in addition to the Valor Economico newspaper Valor 1000 Company Ranking. And, of course, the 
Brazilian Mutual Funds Yearbook with Anbima. We also produce studies and analyses on financial 
products and markets. Make an appointment!

www.fgv.br/cef • cef-gv@fgv.br
55 11 3799.7994

O especialista em mercados financeiros.

Expert in Brazilian financial markets.


