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A Ventor Investimentos é uma empresa não-financeira especializada na gestão de recursos.

• Empresa
• Histórico

Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem
sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu.

• Equipe

Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta
transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o
êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.

• Organograma
• Gestão de Recursos
• Filosofia de
Investimentos
• Processo Decisório
• Controle de Risco

A equipe é composta por profissionais experientes e com sólido histórico de performance.
Caracteriza-se ainda pela baixa rotatividade, ênfase à meritocracia e elevado grau de
comprometimento. Uma relevante parcela do patrimônio dos sócios encontra-se investida nos
fundos sob gestão.

• Fundos
• Ventor Hedge
• Ventor Dólar Hedge
• Ventor IMA-B Hedge
• Ventor Long Only
• Contato
• Disclaimer
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Conta com uma rígida estrutura de controle de risco e compliance, que atua com total
independência da atividade de gestão.
Atualmente, a empresa gere um patrimônio de aproximadamente R$ 1,6 bilhões, distribuídos
entre fundos multimercados e de ações destinados exclusivamente a investidores qualificados.
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• 1986: A Família Almeida Braga funda o Grupo Icatu, criando a Atlântica DTVM, com o objetivo de
gerir os recursos obtidos com a venda de sua participação na holding do Bradesco.

• Empresa
• Histórico

• 1989: É criado o Banco Icatu, que passa a ser o principal braço financeiro do Grupo.

• Equipe

• 1990 a 2000: Com uma estrutura operacional sólida e eficiente o Banco Icatu rapidamente
consolida-se como um dos maiores bancos de investimentos do país, passando a atuar, ao lado da
tesouraria, nas atividades de gestão de recursos de terceiros (Icatu Investimentos), corretagem
(Icatu Corretora), private equity (Icatu Equity Partners - IEP), finanças corporativas e private banking
(Icatu Investment Management Services - IMS).
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• 2000 a 2001: O Grupo Icatu conclui a venda da Icatu Investimentos, da Icatu Corretora e do IMS
para o Grupo BBA.
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• 2001: Com o enxugamento das atividades financeiras do Grupo, encerra-se o Banco Icatu e as
operações de tesouraria passam a ser executadas através do fundo multimercado Ventor Dólar
Hedge, então gerido e administrado pela Icatu DTVM.
• 2004: Criação do fundo multimercado Ventor Hedge.
• 2006: É criada a Ventor Investimentos, empresa independente, focada na gestão dos fundos
Ventor Hedge e Ventor Dólar Hedge, abertos para aplicação de terceiros em janeiro de 2007.
• 2009: Criação e abertura para aplicação de terceiros do fundo multimercado Ventor Hedge Pessoa
Física.

• Disclaimer

• 2010: Criação do fundo de ações Ventor Long Only, exclusivamente para capital próprio.
• 2014: Criação do fundo multimercado Ventor IMA-B Hedge, exclusivamente para capital próprio.
• 2017: Abertura dos fundos Ventor IMA-B Hedge e Ventor Long Only à aplicação de terceiros.
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• Erik Conolly de Carvalho: Gestor. Ingressou no Icatu em 1993 como gestor de câmbio e renda
fixa local, assumindo a coordenação da mesa de operações em 2000. Graduou-se em Economia
pela PUC-RJ em 1993.

• Empresa
• Histórico

• Flavio Fucs, CFA: Gestor. É ainda o diretor responsável pela administração dos recursos junto à
CVM. Iniciou sua carreira profissional em 1998 na Galanto Pesquisas Econômicas e em 2000
transferiu-se para o Icatu. Formou-se pela PUC-RJ em 2001, e no mesmo ano conquistou o 1º
lugar no Exame Nacional de Cursos de Economia. Em 2005 obteve a certificação de Chartered
Financial Analyst - CFA.
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• Mark Barcinski: Gestor. Iniciou sua carreira em 1991 no Banco Garantia, trabalhou no Banco
Icatu, McKinsey, General Atlantic, fundou a empresa Propay, da qual foi CEO por 12 anos, e
retornou à Ventor em 2012. Graduou-se em Economia na PUC-RJ e obteve MBA em Chicago em
1997.
• Marcelo Nantes: Gestor. Iniciou sua carreira na Pilkington em 1993, trabalhou na Cargill / Black
River, Ashmore Emerging Markets Management e ingressou na Ventor em 2014. Graduou-se em
Engenharia no ITA e obteve MBA em Virginia em 2003.
• Luciano Soares: Responsável pelo controle gerencial e de risco. Ingressou na área internacional
do Banco Icatu em 1990 onde permaneceu até 1995, quando então assumiu os departamentos de
controle gerencial e de risco. Formou-se em Economia pela PUC-RJ em 1992.
• Bernardo Calmon: Responsável pela área comercial. Entrou no Icatu em 1994, com passagens
pelas áreas de controle gerencial, análise de risco, análise de mutual e hedge funds internacionais
e mesa de operações. Graduou-se em Economia pela PUC-RJ em 1997.
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• Empresa

• Foco. A atividade de gestão de recursos é a fonte exclusiva de receita da Ventor. Os demais
serviços de administração, controladoria e custódia são contratados externamente.

• Histórico

• Remuneração / Comprometimento. O modelo de remuneração dos gestores é altamente
vinculado à performance. Isso, associado ao conceito de marca d’água e ao fato de que uma
significativa parcela do patrimônio dos gestores está investida nos fundos assegura o alto grau de
comprometimento com o bom desempenho.

• Equipe
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• Controle de Risco

• Experiência / Performance. A equipe é composta por profissionais com longa experiência de
mercado e sólido histórico de performance tanto nos momentos de calma como nas inúmeras
crises passadas.

• Fundos
• Ventor Hedge
• Ventor Dólar Hedge
• Ventor IMA-B Hedge
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• Parceria. O objetivo é manter relacionamentos próximos e de longo prazo com clientes e
distribuidores.
• Formação de Capital Humano. Grande parcela das pessoas diretamente envolvidas com o dia
a dia da empresa iniciou sua carreira profissional no Grupo Icatu ou na Ventor. É, assim, dada uma
legítima atenção ao treinamento e à formação de profissionais qualificados.
• Controle de Risco e Compliance. A observância e a pronta adequação às normas e
procedimentos legais, a preocupação com a preservação do capital investido, assim como um
rígido mecanismo interno de controle dos riscos de mercado, liquidez, contraparte, crédito e
operacional são também aspectos fundamentais do modelo de gestão da Ventor.
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O objetivo da Ventor consiste em maximizar o retorno de seus fundos e superar o benchmark
no longo prazo mediante a aplicação dos recursos em uma carteira diversificada e ativamente
gerida.

• Empresa
• Histórico
• Equipe

Para alcançar esse objetivo a Ventor adota uma filosofia de investimentos baseada na busca
pela identificação de tendências nos mercados a partir de uma profunda análise da conjuntura
macroeconômica e política do mundo e, especialmente, do Brasil.
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Em paralelo a esse approach macro (top down), nas operações com renda variável há ainda
toda uma abordagem fundamentalista (bottom up) das empresas e do universo microeconômico
que as cerca. Segue-se, então, uma avaliação da relação risco / retorno de cada potencial
operação e, finalmente, um exame comparativo dos diversos instrumentos disponíveis para a sua
implementação.
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Para os fundos multimercado, as posições, em sua grande maioria, são direcionais e com
horizonte de médio e longo prazo. O uso de derivativos, tanto para hedge quanto para dar
alavancagem, é bastante intensivo. Estratégias envolvendo opções, e consequentemente
volatilidade, são comuns. São também habituais operações de giro e arbitragem, embora
costumem representar uma parcela menor do resultado agregado do fundo. Investimentos que
envolvam crédito privado, por sua vez, são prática pouco usual à Ventor, ainda que não proibidos
formalmente.
No que tange ao fundo de ações, a seleção do portfólio se dá a partir de uma mescla entre
análise macroeconômica, voltada a auxiliar nas escolhas setoriais, e análise fundamentalista das
empresas, baseada principalmente em modelos proprietários de fluxo de caixa descontado. O
fundo mantém quase a totalidade de seu patrimônio alocado em ações. Estratégias com derivativos
não são utilizadas, assim como posições alavancadas.
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Na Ventor é dado, diariamente, a cada gestor, um limite de risco que determina, em última
instância, o tamanho potencial de suas posições. Esse limite é função direta do limite total dos fundos
e do peso de cada gestor dentro da estrutura. A partir daí, a decisão de investimento, e também a
responsabilidade, é individual, ainda que as convicções, e consequentemente as posições, sejam
rotineiramente debatidas.
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À informalidade das discussões diárias somam-se, ainda, alguns comitês que tratam de assuntos
específicos. São eles:
Comitê de Investimentos: Semanal. Conta com a participação dos gestores, analistas e dos
responsáveis pelos departamentos de risco e comercial. É o momento formal onde se discute o
comportamento recente e a perspectiva futura dos mercados, se avalia o desempenho de cada uma
das posições dos fundos e se propõe eventuais alterações nas carteiras.
Comitê Macroeconômico: Semanal. Envolve a presença dos gestores, dos analistas macro e
dos responsáveis pelas áreas de Controle Gerencial e Risco e Comercial. Focado na avaliação da
conjuntura econômica e política do Brasil e do mundo.
Comitê Microeconômico: Semanal. Envolve a presença dos gestores, dos analistas micro e dos
responsáveis pelas áreas de Controle Gerencial e Risco e Comercial. Focado na apreciação de
empresas e setores sob uma ótica fundamentalista.
Comitê Executivo: Sem periodicidade fixa. É composto pelos principais sócios executivos da
Ventor. Trata de questões amplas como andamento do business, perspectivas futuras, lançamento
de novos produtos, entre outras.

• Disclaimer

Comitê de Risco e Compliance: Trimestral. Conta com a participação dos membros das áreas
de Compliance e Controle Gerencial e Risco. Analisa a eficácia e aderência às métricas e processos,
assim como monitora a evolução do ambiente regulatório e autorregulatório.
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Para os fundos multimercado, os limites estabelecidos pela Ventor são fornecidos pelo uso
conjunto de duas metodologias distintas de mensuração de risco de mercado, VaR e testes de
stress, sujeitas ainda a um mecanismo de penalização por eventual risco de iliquidez.

• Empresa
• Histórico
• Equipe

O VaR (Value at Risk) fornece, inicialmente, os níveis de perda a que cada investimento está
sujeito, em um dado intervalo de tempo e com um determinado nível de confiança, com base em
observações do comportamento passado das respectivas cotações. Na Ventor trabalha-se com
intervalos diários e nível de confiança de 99,5%. Em seguida, consolidam-se os “valores em risco”
dos diversos instrumentos individuais e, levando-se em conta as correlações entre eles, obtém-se
uma medida estatística do nível total de perda a que o fundo está exposto ao longo de um dia.
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Em paralelo à aplicação do modelo acima, realizam-se ainda testes diários de stress. Nesse
procedimento elaboram-se cenários específicos de perda máxima para cada investimento e, em
seguida, efetua-se novamente o “full valuation” do fundo. Tais cenários, ditos de stress, resultam
não apenas da observação da reação do ativo em crises passadas, como também da análise da
atual conjuntura macroeconômica e do grau de alavancagem do mercado.
A área de Controle Gerencial e Risco mantém um rígido monitoramento das posições da equipe
de gestão. As informações obtidas por ambas as técnicas mencionadas são consolidadas em
relatórios diários e entregues, pela manhã, aos gestores e à diretoria.
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O patrimônio sob gestão da Ventor Investimentos é de aproximadamente R$ 1,6 bilhões,
distribuídos entre fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados, conforme disposto
na Instrução CVM nº 554 de 2014.
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Os fundos Ventor Hedge, Ventor Dólar Hedge e Ventor IMA-B Hedge possuem gestão ativa
idêntica, sendo o benchmark, e consequentemente o lastro da carteira, sua única diferença. A
classificação dos fundos junto à ANBIMA é também a mesma: Fundo de Investimento Multimercado
Macro (com alavancagem). Já o fundo Ventor Long Only é classificado junto à ANBIMA como
Ações Livre.

Julho 2017
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• Aplicação Mínima: R$ 500.000,00

• Histórico

• Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
• Saldo Mínimo: R$ 300.000,00

• Equipe

• Horário Limite para Movimentação: até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até
as 13:00 hs.
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• Ventor Dólar Hedge
• Ventor IMA-B Hedge
• Ventor Long Only

• Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
• Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
• Cotização Normal: No último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser
efetuada até o dia 15 do segundo mês de cada trimestre (aprox. 45 dias antes), caso
contrário a cotização só ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.
• Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de
saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o fundo.
• Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
• Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark, provisionada por dia útil e paga
anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

• Contato

• Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda
incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

• Disclaimer

• Administração: Intrag DTVM Ltda.
• Custódia: Itaú Unibanco S.A.
• Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
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• Aplicação Mínima: R$ 500.000,00

• Histórico

• Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
• Saldo Mínimo: R$ 300.000,00

• Equipe

• Horário Limite para Movimentação: até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até
as 13:00 hs.
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• Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
• Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
• Cotização Normal: No último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser
efetuada até o dia 15 do segundo mês de cada trimestre (aprox. 45 dias antes), caso
contrário a cotização só ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.
• Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de
saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o fundo.
• Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
• Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark, provisionada por dia útil e paga
anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

• Contato

• Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda
incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

• Disclaimer

• Administração: Intrag DTVM Ltda.
• Custódia: Itaú Unibanco S.A.
• Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
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• Aplicação Mínima: R$ 500.000,00

• Histórico

• Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
• Saldo Mínimo: R$ 300.000,00

• Equipe

• Horário Limite para Movimentação: até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até
as 13:00 hs.
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• Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
• Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
• Cotização Normal: No último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser
efetuada até o dia 15 do segundo mês de cada trimestre (aprox. 45 dias antes), caso
contrário a cotização só ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.
• Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de
saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o fundo.
• Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
• Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark, provisionada por dia útil e paga
anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

• Contato

• Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda
incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

• Disclaimer

• Administração: Intrag DTVM Ltda.
• Custódia: Itaú Unibanco S.A.
• Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
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• Aplicação Mínima: R$ 100.000,00

• Histórico

• Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
• Saldo Mínimo: R$ 100.000,00

• Equipe

• Horário Limite para Movimentação: até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até
as 13:00 hs.
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• Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
• Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+3 (úteis) da cotização.
• Cotização Normal: Em D+20 (corridos) da solicitação.
• Cotização Antecipada: Em D+2 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de
saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o fundo.
• Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
• Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark, provisionada por dia útil e paga
anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.
• Tributação: No IR, os cotistas estão sujeitos a alíquota de 15% incidente no resgate de cotas.
Não há incidência de IOF.
• Administração: Intrag DTVM Ltda.

• Contato

• Custódia: Itaú Unibanco S.A.

• Disclaimer

• Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
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Ventor Investimentos Ltda.
Av. Ataulfo de Paiva, 1100 / 4º andar
Leblon. Rio de Janeiro. RJ
CEP: 22440-035
Tel.: (21) 3804.1900
www.ventorinvestimentos.com.br
Atendimento
Bernardo Calmon / Beatriz Furtado
Tel.: (21) 3804.8750
Fax: (21) 3804.8754
atendimento@ventorinvestimentos.com.br
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• Empresa

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.

• Histórico

A Ventor Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou
qualquer outro ativo financeiro.

• Equipe

As rentabilidades obtidas no passado não representam garantia de rentabilidade futura.

• Organograma
• Gestão de Recursos
• Filosofia de
Investimentos
• Processo Decisório
• Controle de Risco
• Fundos
• Ventor Hedge
• Ventor Dólar Hedge
• Ventor IMA-B Hedge
• Ventor Long Only
• Contato

As rentabilidades divulgadas são líquidas de taxas de administração e performance, porém
brutas de impostos e eventuais taxas de saída.
Alguns fundos geridos pela Ventor utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de
sua política de investimentos. Tais estratégias podem resultar em significativas 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.
Desde 02/05/2008 os fundos de ações e multimercado deixaram de apurar sua rentabilidade
com base na cotação média das ações, passando a fazê-lo com base na cotação de fechamento.
Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a
cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de
fechamento.
Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer
mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC.

• Disclaimer

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de
informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos.
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