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Legacy Capital

A EMPRESA
A Legacy Capital é uma sociedade criada em Abril de 2018 por
profissionais com larga experiência em gestão de recursos.

Cultura de
Investimentos

Foco em
Pessoas

Objetivo

Principais sócios são oriundos da

Juntaram-se à empresa, em

Preservação e rentabilização

tesouraria do Banco Santander,

sua constituição outros

diferenciada do capital próprio e

onde trabalharam juntos nos

profissionais com carreiras de

dos recursos de clientes.

últimos dez anos, tendo nesse

destaque e larga experiência

período liderado um grupo de

em administração de recursos

profissionais que gerou

de terceiros, oriundos também

resultados expressivos na

de instituições de ponta no

rentabilização do capital do

mercado financeiro.

banco.
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CARREIRA DOS PROFISSIONAIS
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ORGANOGRAMA
COMITÊ EXECUTIVO
FELIPE GUERRA

GUSTAVO PESSOA

PEDRO JOBIM

JOSÉ EDUARDO ARAUJO

COO
José Eduardo Araujo

CIO
Felipe Guerra

RENDA FIXA

VALOR RELATIVO

BOLSA

MOEDAS

ANÁLISE MACRO

RISCO
Raphael Shiratori

Gustavo Pessoa
Sergio Carvalho
Renan Reimermendt

Bruno Leite
André Dias

Viccenzo Paternostro

Gabriel Carvalho
Pedro Coutinho
Marcel Aranha

Pedro Jobim
Leonardo de Paoli
Matheus Rosignoli

Hilton Luo
OPERACIONAL
Tiago Ocana
Flavia Campello
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CULTURA E VALORES

ÉTICA
O princípio fundamental na condução dos negócios que permite a
preservação e o fortalecimento da empresa no longo prazo.

PERFORMANCE
É o atributo fundamental que norteia todas as ações e movimentos
da empresa – a busca contínua de um retorno diferenciado para os
investimentos gera o valor que permite a atração de capital humano
de qualidade e da base de clientes, sempre sob uma perspectiva de
preservação de capital.

MERITOCRACIA
O reconhecimento do mérito é o mecanismo que permite que os
profissionais que mais se destacam se transformem em sócios,
e que sócios com melhor desempenho tenham participação
crescente na sociedade.

ALINHAMENTO DE INTERESSES
Os sócios possuem parte relevante de seu patrimônio investido
nos fundos da empresa, garantindo assim perfeito alinhamento
de seus interesses com os dos clientes. Política de reinvestimento
da remuneração dos profissionais nos fundos da empresa.
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DIFERENCIAL: CAPITAL HUMANO
CIO com histórico de sucesso em

Principais Sócios
trabalham juntos há dez anos.

liderar equipe grande, qualificada e
com baixo turnover, além de
experiência e performance na
gestão de um volume robusto de
capital.

Meritocracia e busca da
melhor performance (sempre num
contexto de preservação de capital)
são os princípios que garantem a
retenção e o aumento do estoque
de capital humano da empresa.

Profissionais com Carreiras
de destaque em instituições
de ponta.

Trabalho em equipe:
O respeito ao papel de cada
profissional e o trabalho em
equipe são parte integral de
nosso modelo de negócios.
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FILOSOFIA DE GESTÃO

Rentabilização do capital

Forte componente de análise

Foco em oportunidades de médio e longo

através da construção de um

fundamentalista, macro e microeconômica

prazos, através da identificação de

portfolio diversificado,

– analistas mapeiam continuamente os

tendências e/ou assimetrias de preço,

sempre sob uma perspectiva de

cenários economico global, brasileiro e

onde se encontram os maiores retornos

preservação de capital.

setorial, determinando as implicações dos

potenciais.

mesmos para os preços das principais
classes de ativos.

Oportunidades táticas de curto prazo,

CIO busca continuamente maximizar o

Alocação de risco em mercados locais e

tipicamente propostas pelos traders

retorno do portfolio, direcionando o risco às

internacionais.

especialistas, são também importantes

melhores teses de investimento.

para garantir retorno ao fundo em períodos
de ausência de grandes tendências.
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PROCESSO DE INVESTIMENTO
ANÁLISE MICRO E MACRO

CENÁRIO OPERACIONAL

As áreas de análise buscam continuamente a elaboração e

Consiste em um conjunto de estimativas macroeconômicas e/ou de outras

calibragem de um cenário operacional (utilizável do ponto de vista

tendências (tecnológicas, políticas, sociais, comportamentais, etc) distantes do

de trading) para as economias brasileira e global.

consenso e não apreçadas nos ativos.

Modelagem dos
cenários econômicos
/ formulação de
hipóteses quanto às
demais tendências

Estimativas não
apreçadas nos ativos
/ distantes
do consenso

Estimativas
apreçadas nos ativos
/ próximas ao
consenso

Estudo das
tendências por outros
ângulos, para ganho
adicional de
convicção

Busca de outras
tendências ou
maiores assimetrias
de preços / foco em
oportunidades táticas

Grau de convicção e
assimetria de preço
determinam o
tamanho da alocação
Formulação das
teses de investimento
e calls direcionais
Seleção de ativos
e timing de entrada
feita por traders
especialistas
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ÁREA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA DA EQUIPE DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE RISCO:

Reuniões periódicas para definição de modelagem, parâmetros e limites.
MONITORAMENTO E LIMITES:

• Enquadramento rigoroso dos limites de risco.
• Acompanhamento de todos os riscos de mercado e de liquidez que o
fundo enfrenta, utilizando sistemas de terceiros e proprietários, em
tempo real.
• Mensuração de riscos com base em modelo elaborado pela área de
risco, e, em paralelo, por sistema contratado e mantido por empresa
terceirizada independente.
• Uso das métricas de mercado já estabelecidas, e também de modelos
desenvolvidos pelo próprio time de gestão de risco.
RISCO OPERACIONAL

GESTÃO DE RISCO

• Rigoroso acompanhamento de risco operacional do fundo.
• Mapeamento das rotinas operacionais e utilização de sistema
de terceiros. Infraestrutura na nuvem garante a continuidade
dos negócios.
• Treinamento da equipe e arquitetura de processos voltados à
evidenciação e mitigação de erros.
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LEGACY Capital Selection FIC FIM
OBJETIVO:

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

Buscar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros
e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando
rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Consiste em aplicar no mínimo 95% de suas cotas no LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO, que procura rentabilizar o capital através da construção de
um portfolio diversificado, nos mercados locais e internacionais, sempre sob uma perspectiva de
preservação de capital e pela busca de oportunidades de médio e longo prazos, através da
identificação de tendências e/ou assimetrias de preço, onde se encontram os maiores retornos
potenciais.

PÚBLICO ALVO:
Investidores em geral

INFORMAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•

Aplicação Mínima:
Saldo Mínimo:
Movimentação Mínima:
Cota:
Cota de Aplicação:
Cota de Resgate:

•
•
•

Liquidação de Resgate:
Taxa de Administração:
Taxa de Performance:

•
•

Imposto de Renda:
IOF:

R$ 25.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
Fechamento
D+1
1) Com cobrança de taxa de saída de 10% sobre o valor
resgatado: a mesma data do pedido de resgate.
2) Sem cobrança de taxa de saída: 0 30° dia corrido contado da
data do pedido de resgate ou o primeiro dia subsequente, caso a
referida data não seja dia útil.
D+1
1,90% ao ano.+ 0,10% ao ano cobrados no fundo Master
20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI com marca
d’água
15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos.
Até 29 dias a contar da data de aplicação

•

Gestora:

•

Administrador:

•
•
•
•

Distribuidor:
Auditor:
Custodiante:
Supervisão e Fiscalização:

LEGACY CAPITAL Gestora de recursos Ltda
Tel: 11 4130-7950
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501 – 5 andar – Rio de Janeiro / RJ
Tel: 0800 772 2827
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 725 3219
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores
KPMG Auditores Independentes
Banco BTG Pactual S.A.
CVM – Comissão de Valores Mobiliários - www.cvm.gov.br

CATEGORIA ANBIMA:
Multimercado Macro

SITUAÇÃO:
Fundo Aberto para captação
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BIOGRAFIA DOS PROFISSIONAIS
FELIPE GUERRA
CIO. Ex-diretor de tesouraria do Banco Santander. Responsável pelos livros da tesouraria (trading proprietário & market making local e internacional) e pelas áreas de ACPM, análise
econômica e modelagem quantitativa na estrutura de global banking & markets, servindo também como membro de seu comitê executivo. Antes de ingressar no Santander em 2005,
foi trainee e trader de fx e opções no Citibank. Passagem pelo Banco BBM (1998-2000). Formado em engenharia de produção pela UFRJ e CFA chartholder.

PEDRO JOBIM
Economista-chefe. Foi economista-chefe e estrategista da tesouraria do Banco Santander entre 2010 e 2018, economista-chefe do Banco Itaú BBA no período 2008-2009,
economista-chefe do ING Bank N.V. para o Brasil, entre 2006 e 2008, e economista e sócio da Fiducia Asset Management entre 2002 e 2005. Com 16 anos de experiência no
mercado financeiro, sempre no buy-side, Pedro é engenheiro mecânico-aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mestre em economia pela PUC-Rio e
Ph.D em economia pela Universidade de Chicago, tendo sido titulado em 2002.

LEONARDO DE PAOLI
Economista. Integrou a equipe de economistas da SPX Capital entre os anos de 2012 e 2018, onde foi responsável pela cobertura da conjuntura brasileira, com ênfase em inflação,
política fiscal e atividade econômica. Teve também passagens pelo Opportunity Asset Management e pela Bradesco Asset Management. De Paoli é bacharel em economia e mestre
em macroeconomia e finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

MATHEUS ROSIGNOLI
Economista. Integrou a equipe de economistas da CSHG Asset Management entre os anos de 2017 e 2018, com foco em política fiscal, inflação e setor externo. Atuou em 2015 e
2016 como economista do Banco Santander, passando previamente por empresas como MCM Consultores e Credit Suisse. É bacharel e mestre em economia pela Universidade de
São Paulo.

GUSTAVO PESSOA
Gestor de renda fixa. Responsável pela gestão de renda fixa - managing director no Banco Santander, onde permaneceu nos últimos 11 anos. Responsável pela área de renda fixa
local e offshore na mesa proprietária da tesouraria do banco. É formado em engenharia de infraestrutura aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
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BIOGRAFIA DOS PROFISSIONAIS
SERGIO CARVALHO
Trader de renda fixa. Foi gestor de renda fixa da SPX Capital desde 2012, onde foi sócio no período de 2013 a 2018. Anteriormente, trabalhou no BBM Asset como gestor de moedas
e no Banco BBM como operador na tesouraria corporativa. Iniciou sua carreia em 2009 no Banco BBM atuando na área de risco de mercado. Carvalho é bacharel em engenharia
mecânica-aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

RENAN REIMERMENDT
Trader de renda fixa. Foi gestor dos fundos multimercados na Mongeral Aegon Investimentos desde 2017. Antes disso atuou como trader de renda fixa, analista macro e analista de
risco no Modal Asset Management no período entre 2012 e 2017. Renan é bacharel em matemática aplicada pela UFRJ e mestre em economia e finanças pela FGV.

GABRIEL CARVALHO
Gestor de câmbio. Foi sócio da Kondor Invest, onde permaneceu os últimos 10 anos. Responsável pela gestão de fx – atuando no mercado local, G10 e outros emerging markets.
Anteriormente trabalhou no Itaú Asset, sendo responsável pela estratégia de fx e cupom cambial nos fundos multimercados (2006 – 2008). Iniciou sua carreira em 2003 no Banco
BBM e posteriormente na Axio Gestão de Recursos como trader de fx. É formado em economia pelo IBMEC – RJ.

PEDRO COUTINHO
Trader de câmbio. Foi sócio da Ventor Investimentos, onde ingressou estagiário em 2009 e permaneceu por mais de 8 anos. Passou pelas áreas de risco e análise econômica, tendo
sido gestor à partir de 2012. Atuou na área de juros e câmbio, tanto no mercado local quanto em G10 e EM. Aprovado no nível II do CFA. É bacharel em economia pela PUC-Rio.

MARCEL ARANHA
Estrategista de câmbio. Foi economista na Kondor responsável pela cobertura dos países desenvolvidos entre 2016 e 2018, tendo contribuído na estratégia junto à mesa de fx.
Anteriormente trabalhou na gestão de estratégias quantitativas na Kinea entre 2012 e 2015. É bacharel em economia pelo Insper e mestre pela Universidade de São Paulo.

BRUNO LEITE
Gestor de valor relativo. Foi portfolio manager responsável pela área de valor relativo na Gávea Investimentos em 2016-2017, e na Canvas Capital entre 2012 e 2015, onde foi um
dos sócios fundadores. Antes disso, trabalhou por 6 anos na tesouraria do Banco Santander, como gestor da área de valor relativo. Começou a carreira como analista na consultoria
Risk Office. É bacharel e mestre em matemática pura pelo IME-USP, e foi CFA chartholder entre 2010 e 2013.
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BIOGRAFIA DOS PROFISSIONAIS
ANDRÉ MARCOS DIAS
Trader de valor relativo. Foi o gestor responsável pelo portfolio quantitativo na Leste Investimentos de 2016 a 2018. Anteriormente foi gestor do Polo Latitude 84, fundo quantitativo
na Polo Capital de 2010 a 2015. É formado em engenharia eletrônica e de computação pela UFRJ e possui mestrado em matemática com ênfase em finanças pelo IMPA (Instituto de
Matemática Pura e Aplicada).

VICCENZO PATERNOSTRO
Analista e trader de renda variável. Foi analista/gestor de ações na FIT Participações entre 2016-2018 e analista sênior dos setores de papel & celulose, proteínas e agronegócios
na corretora do Credit Suisse de 2011 a 2016, sendo ranqueado no Institutional Investor Survey (II) nos anos de 2014, 2015 e 2016. Viccenzo também trabalhou em consultoria
estratégica (Booz Allen Hamilton) em 2006-2009 e em private equity (Angra Partners) em 2009-2011 no início da carreira. Viccenzo é bacharel em engenharia mecânica-aeronáutica
pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

JOSÉ EDUARDO ARAUJO
COO. Foi COO da GAP Asset Management, onde permaneceu nos últimos 12 anos, sendo responsável pela gestão das áreas jurídica, administrativa/financeira e marketing. Fez parte
do comitê executivo da empresa sendo responsável pela relação e integração com a Prudential International Investments e pelas relações com distribuidores e family offices. Antes foi
sócio fundador da Questus Asset Management, responsável pela gestão do negócio e pelas relações com distribuidores e family offices. Trabalhou ainda como trader de renda variável
no Itaú Bankers Trust, gerenciando um portfólio na tesouraria. Formou-se em administração de empresas na Universidade Candido Mendes e possui MBA pela Coppead/UFRJ.

RAPHAEL SHIRATORI
Gestor de risco. Integrou a mesa de volatilidade e também foi responsável pelo desenvolvimento e infraestrutura de processos de middle office e risco na CSHG Asset de 2014 até
2018. Anteriormente, trabalhou na Sparta onde foi gestor do fundo Sparta Dinâmico, focado em estratégias quantitativas. Também na Sparta, desenvolveu controles de risco, sistemas
de auxílio à tomada de decisões fundamentados em research de commodities e empresas, além de sistemas de análise técnica. Raphael é bacharel e mestre em engenharia
eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Também é graduado como CFA e FRM.

TIAGO OCANA
Analista de middle-office. Foi gestor operacional da tesouraria do Santander, responsável pelo registro das operações nos sistemas e acompanhamento do fluxo até a liquidação.
Foi também responsável por coordenar as demandas de melhoria da tesouraria junto as áreas de suporte. Tiago ingressou no Santander em 2004 nas áreas de controladoria e
tecnologia antes de ingressar na tesouraria em 2007. É bacharel em ciências contábeis pela Universidade Cidade de São Paulo e possui certificação CPA-20.
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CONTATO
ri@legacycapital.com.br
+55 11 4130-7950

Av. Brigadeiro Faria Lima 4221 – 16º andar
Itaim Bibi – São Paulo / SP

A Legacy Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em
sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros. Esta
apresentação não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Legacy Capital de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento
aqui descritos. Esta apresentação não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material
é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em
potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou
recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento e não configura sugestão ou consultoria jurídica. Recomendamos que consulte profissionais especializados antes de decidir
sobre investimentos.
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DISCLAIMER
As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não deve ser entendidas como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Leia o
Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o Regulamento do Fundo antes de investir. Fundos de investimento não contam com a garantia do
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída.. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark
oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo, taxas de administração e performance e público alvo, consulte a lâmina e o regulamento do fundo. Verifique
a data de início das atividades deste fundo. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Verifique se o fundo investe em
crédito privado. O fundo pode estar sujeito a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. O
fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em
determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração
em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. Computando-se eventuais investimentos em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,50% a.a. Sobre o
patrimônio líquido do fundo. Data de início da gestão: 31/08/2018. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para a avaliação da Performance de um Fundo de Investimentos, é
recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses.
Ao investidor cabe a responsabilidade de informar-se sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Este material não deve substituir o julgamento
independente dos investidores. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com
base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos.
Todas as opiniões e estimativas são elaboradas dentro do contexto e conjuntura no momento em que a publicação é editada. Nenhuma informação ou opinião deve ser interpretada ou tem
intenção de ser uma oferta de compra ou de venda dos ativos mencionados. A Legacy Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste
material. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
A Legacy Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A distribuição dos nossos produtos é realizada através de parceiros
autorizados, integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise
específica, personalizada antes da sua decisão sobre produtos, serviços e investimentos.
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