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Apresentação 

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 

Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador 

fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de 

investimento. 

 

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e 

passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos 

associados à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição 

a ser contratada.  

 

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento. 

 

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de 

anexo a esse questionário. 

 

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer 

alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o 

preenchimento deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de 

serviço em até cinco dias úteis da referida alteração. 

 

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.  

 

  



  

3  

Sumário 

Apresentação ......................................................................................................................................... 1 

1. Informações cadastrais ....................................................................................................................... 3 

2. Informações institucionais .................................................................................................................. 4 

3. Receitas e dados financeiros ............................................................................................................... 6 

4. Recursos humanos ............................................................................................................................. 8 

5. Informações gerais ............................................................................................................................. 9 

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito ..................................................................................... 10 

7. Gestão de recursos ........................................................................................................................... 12 

8. Distribuição ...................................................................................................................................... 13 

9. Risco ................................................................................................................................................ 14 

10. Compliance e controles internos ..................................................................................................... 18 

11. Jurídico .......................................................................................................................................... 21 

12. Anexos ou endereço eletrônico ....................................................................................................... 21 

 

  

1. Informações cadastrais  

1.1 Razão social 

QLZ Gestão de Recursos Financeiros LTDA 

1.2 Nome fantasia 

Queluz Asset Management 

1.3 É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
(“BCB”)? 

Não. 

1.4 Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe 
sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade. 

O registro de funcionamento foi adquirido junto à autoridade regulatória CVM através do Ato 
Declaratório 8279 em 12 de abril de 2005 
1.5 Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais? 
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Sim, ABVCAP 

1.6 É instituição nacional ou estrangeira? 

Nacional 

1.7 Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas? 

Não 

1.8 Endereço 

Rua Funchal, 263 cj 81, Vila Olímpia, CEP 04551-060, São Paulo, SP 

1.9 CNPJ 

07.250.864/0001-00 

1.10 Data de Constituição 

01/03/2005 

1.11 Telefones 

(11) 2173-6464 

1.12 Website 

www.queluzasset.com.br 

1.13 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário 

Sylvio Botto de Barros – Sócio e Gestor junto à CVM 

1.14 Telefone para contato 

(11) 2173-6464 / (21) 98787-2808 

1.15 E-mail para contato 

contato@qlzasset.com.br / sbotto@qlzasset.com.br 

2. Informações institucionais 

2.1 
Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e 
respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de 
participação acima de 5%). 
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Tesouraria 47.495 9,4992% 
Sylvio Botto de Barros 175.000 35,0000% 
Nelson Grijó Ferraz 125.000 25,0000% 
Weston Participações, Administração e Consultoria LTDA – Unipessoal 50.000 10,0000% 
Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto 50.000 10,0000% 

Rafael Bognar Cordeiro 50.000 10,0000% 

Luis Fernando Grijó Ferraz 2.500 0,5000% 

Ananda Elida Basso de Abreu Goes 1 0,0002% 

Felipe Taylor Rodrigues José 1 0,0002% 

Lucas Campos Leal 1 0,0002% 

Mateus Vieira Barcellos 1 0,0002% 

Vanessa Campos Braga 1 0,0002% 
 

2.2 Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando 
aplicável). 

Queluz Asset Management 

A Queluz Asset Management foi criada através da fusão entre a Queluz Gestão de Ativos e a Avanti Asset 
Management em 2006, passando a ser Queluz Gestão de Recursos Financeiros (Queluz Asset 
Management). A partir do aproveitamento do alto grau de conhecimento, experiência e das competências 
dos sócios (gestão empresarial e gestão de ativos financeiros), foram identificados os procedimentos e 
estratégias necessárias para a gestão eficaz de recursos financeiros. Para formar a equipe foram 
contratados profissionais formados em instituições de primeira linha, com atitude alinhada ao estilo da 
empresa. A organização foi desenhada enfatizando a flexibilidade, de maneira a não permitir posições 
sem back-ups e também evitar conflitos de interesse ou de autoridade. Essa união permitiu maior 
expansão dos negócios, fortalecendo o objetivo da Queluz Asset Management, que é ser um importante 
participante do mercado financeiro, oferecendo soluções de investimento fundamentadas na 
especialização, modelo empresarial moderno e capaz de orientar e gerir recursos de forma personalizada 
para clientes locais e internacionais, atendendo às expectativas. 

.3 Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais 
executivos).  

Currículos na QDD Seção III 

2.4 A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em 
caso afirmativo, citar o(s) Código(s). 

Sim, a empresa é signatária do Código de Fundos de Investimento e de Certificação Continuada 

2.5 A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 

A partir de maio/2020 a adesão ao Código de Ética da ANBIMA passou a ser automático para todas as 
instituições aderentes aos códigos de autorregulação da entidade como é o caso da gestora 

2.6 A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment? 

Não, porém estamos em processo de avaliação 
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2.7 
A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as 
instituições. 

A Queluz Asset Management é signatária do Código de Fundos de Investimento e de Certificação 
Continuada da ANBIMA. 

A Queluz Asset Management também adere ao Código de Regulação e Melhores Práticas de FIP e FIEE da 
ABVCAP 

2.8 

Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios 
no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no 
caso de participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar:  

I. CNPJ da empresa;  
II. percentual detido pelo executivo na empresa; e  

III. qual a atividade por ele desempenhada. 

Não  

2.9 

Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de 
administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso 
positivo, descrever: 

I. a estrutura funcional de segregação e  
II. o relacionamento com a gestora. 

Não 

2.10 Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).  

 

3. Receitas e dados financeiros 

3.1 

Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. 
Informar os últimos 5(cinco) anos. 

Ano 
Patrimônio sob 
gestão (posição em 
31/Dez) 

Número de pessoas que trabalham 
na gestora 

Número de 
portfólios sob 
gestão 

2016 260.720.682 15 23 
2017 308.923.967 14 23 
2018 780.872.153 11 23 
2019 977.575.197 14 15 
2020 973.715.770 12 15 
2021 963.269.180 11 15 

3.2 Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master 
Feeder). 
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FUNDOS Nº % Carteira 

Domicílio local 12 80,070% 

Domicílio em outro país 2 19,441% 

 

Clubes de Investimento Nº % Carteira 

   

 

Carteiras Nº  % Carteira 

Domicílio Local 1 0,489% 

Carteira de Investidor 
Não Residente   

3.3 

Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de 
investimento: 

Tipo Nº Exclusivos/Reservados % Total 

Renda Fixa 3 0 2,06% 

Multimercado 2 1 22,91% 

Cambial    

Ações 2  11,94% 

FIDC 1  11,89% 

FIP 2  17,41% 

FIEE    

FII 2  13,87% 

Fundo de Índice (ETF)    

Outras categorias 1 1 19,44% 

3.4 
Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados 
especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, 
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subsidiárias, seus sócios e principais executivos)? 

Aproximadamente 0,2960% são de aplicações de seus sócios ou principais executivos. A QLZ também 
aplica no seu Fundo de RF. 

4. Recursos humanos 

4.1 Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados? 

Possuímos um Programa de Cargos e Salários. Todos trabalham por base salarial/pró-labore e 
distribuição de dividendos.  

4.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora? 

Possuímos uma política de retenção que complementa a parte fixa da remuneração. Esta política é 
dividida em dois pilares: partnership e participação nos resultados. 
 
A política de retenção inclui a distribuição de Bônus sobre o lucro líquido para todos os colaboradores e 
executivos e um prêmio variável para a área de gestão em função da performance atingida.  Será 
destinada a área que der performance 50% para ser distribuído entre os integrantes da área.  

A parte variável leva em consideração o estágio do produto, medido pelo seu tamanho. A distribuição da 
performance é sugerida pelo diretor da área, em função da contribuição, muito focada na qualidade do 
serviço e não no resultado imediato, haja vista que possuímos produtos cujas teses de investimento 
muitas vezes tem sua maturação em prazos maiores do que o período de avaliação. A distribuição deve 
ser justificada pelo diretor da área e aprovada pelo comitê executivo. 

O Bônus chega a 35% do lucro líquido, sendo distribuídos conforme avaliação. A divisão dos valores é 
baseada na importância do cargo e do desempenho obtido medido através de uma Avaliação de 
Desempenho. 

A política de participação nos lucros também é meritocracia e os sócios principais disponibilizam uma 
parcela de suas quotas para tal. Existem diversos requisitos que devem ser cumpridos para que um 
colaborador se torne sócio 

4.3 
Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos 
profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e 
monitoramento dos profissionais certificados.  
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Nossa política de treinamento e desenvolvimento traduz-se no investimento profissional de nossos 
funcionários/associados através de palestras/cursos ministrados por profissionais da empresa, cursos 
profissionalizantes, cursos complementares de aprimoramento referentes às áreas em que atuam, 
cursos de línguas, dando ênfase a língua inglesa, e cursos de MBA voltados para a área financeira.  

O objetivo dessa política é proporcionar o contínuo crescimento da empresa através da expertise de 
nossos profissionais, ao prepará-los para melhor atender as diversas necessidades que surgirem na 
organização conforme nos dita a dinâmica de mercado. Proporcionamos o constante crescimento de 
nossos funcionários através do desenvolvimento profissional, tornando-os mais competitivos e 
diferenciados ante seus concorrentes no mercado de trabalho. 

4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado? 

Primordialmente em relação aos ganhos apresentados e excesso de rendimento em relação aos índices 
de mercado comparáveis, no caso IBX, que também é o benchmark para cobrança da taxa de 
performance, e Ibovespa. O fundo também será medido pelo score de retorno por risco assumido, em 
relação a outros fundos de mesma categoria ou classificação, assim como também quanto às estratégias 
majoritariamente adotadas. Em alguns casos vamos um pouco mais a fundo e levamos em consideração 
a avaliação qualitativa, haja vista que algumas teses de investimento não coincidem com os períodos de 
avaliação semestral. 

4.5 
A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, 
descreva a metodologia e periodicidade aplicadas. 

Não, pois, geralmente quem verifica os procedimentos é o administrador/distribuidor/empresas de 
agente autônomo. Porém, repassamos cuidadosamente os procedimentos padrão do Administrador aos 
nossos distribuidores e não realizamos negócios com clientes cujo dinheiro seja suspeito de ser 
proveniente de, ou usado para, atividades criminosas ou terroristas. 
 
Adicionalmente, quando um novo distribuidor é aprovado, pesquisamos o histórico da instituição e dos 
principais sócios. 

4.6 Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção 
de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.). 

Possuímos um manual de normas e condutas, além de um manual de Compliance, Manual de Normas e 
Procedimentos de Segurança da Informação (todos Anexo) 

5. Informações gerais 

5.1 Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva. 
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Sim. Estamos constantemente avaliando nossa estrutura vis a vis nossos planos de expansão, seja ele 
segmentado ou como um todo. Imaginamos a incorporação de mais analistas de investimento tanto para 
análises macroeconômicas como fundamentalistas a medida que o patrimônio cresça, mesmo abaixo dos 
valores acima descritos. A ideia é não perder a qualidade dos produtos. 

5.2 Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da 
gestora (instalações, profissionais hardware e software). 

Atualmente temos uma estrutura enxuta, mas capaz de suportar um razoável aumento de Patrimônio 
sob gestão. Gerencialmente, trabalhamos com Unidades de Receitas distintas. Por exemplo, área de RF & 
Multimercados (RF e multimercados), área de Ações e etc. Cada área é tratada independentemente e sua 
estrutura é flexível em relação ao tamanho dos produtos sob gestão.  Com a estrutura atual podemos 
gerir nas estratégias da área de ações aproximadamente R$ 500 milhões, na de Renda Fixa 
aproximadamente R$ 300 milhões para fundos internos e USD 50 milhões para fundos externos e nos 
fundos multimercado aproximadamente R$ 50 milhões. Área de produtos estruturados, R$800 milhões e 
na área de alocação também R$ 100 milhões. As áreas de Apoio e vendas suportam este crescimento 

5.3 A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar 
relatório mais recente). 

Sim. Obteve a nota QG3+ (Gestores de recursos que apresentam qualidade de gestão de ativos e 
ambiente de controle bons) da Austin Rating 

5.4 Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por 
publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais? 

Não. 

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito 

6.1 Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme 
segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional). 

A análise Micro é focada na identificação de empresas que apresentam vantagem competitiva, e que a 
equipe tenha profundo conhecimento sobre o negócio. 

Sylvio Botto é diretor de produtos estruturados como os FIIs e FIPs e cabe a ele a análise de crédito dos 
investimentos. Ele também é o gestor responsável junto à CVM. Felipe Taylor é o diretor de renda 
variável e gestor dos Fundos de Ações. 

6.2 
A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – 
ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas 
durante o processo de decisão de investimento?  Descreva. 

Sim, são questões tratadas de maneira qualitativa e consideram a análise dos riscos que eventualmente 
podem apresentar. São analisadas as estruturas societárias, direitos concedidos aos acionistas 
minoritários, grau de governança na B3. As questões ambientais são verificadas do ponto de vista do 
passivo financeiro e reputacional. O mesmo se aplica para questões sociais. As questões ASG não são 
vetos aos investimentos exceto pela observância legais da CMN 4661 e CMN 3922. 

6.3 Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos. 
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A entrada de Mauricio Justo na função de gestão e análise (2014 à 2019) e saída do Marcos Botto de 
Barros (2019). Saída de Maurício Justo (2019) na função de gestão e entrada de Fernando Tendolini no 
seu lugar. Em 2019 entrada do Luiz André D’Aguiar como analista fundamentalista. Em março de 2021 
houve a saída de Luiz André D’Aguiar e a entrada de Mateus Vieira Barcellos como analista 
fundamentalista. Em setembro de 2021 Fernando Tendolini se desligou da gestora. Felipe Taylor se 
juntou à Queluz como novo gestor de Renda Variável 

6.4 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 

Utilizamos somente research próprio. No nosso processo analítico admitimos somente o uso de fontes 
primárias de informação, ITR, DFP e afins. Fazemos uso de research de terceiros somente como base de 
comparação com os estudos próprios. 

As fontes de pesquisa são as mais diversas e vão desde sistemas de informação a visitas formais, de 
acordo com tipo de análise e mercado em questão. 

6.5 
Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo 
decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz 
relatórios e informações para outros (sell side)? 

Os programas utilizados para coletas de dados e análise gráfica são: Bloomberg e Tikr (ferramenta de 
suporte a análise). Utiliza-se também jornais, revistas especializadas e pesquisas fornecidas por 
instituições financeiras de maior porte como Itaú, Bradesco, Safra, JPMorgan, Credit Suisse. As análises 
elaboradas internamente são complementadas pelos relatórios dessas instituições, que juntos, formam 
um banco de dados elaborado internamente que é resumido diariamente em um relatório divulgado na 
reunião do Comitê de Investimentos. 

Primeiramente, são escolhidas teses de investimento (Análise macro, seleção de setor, seleção de 
empresa com vantagem competitiva). Nesta etapa tenta-se achar bons negócios, bem geridos e com 
fundamentos econômicos de longo prazo; em seguida é feito o Valuation (Avaliação do Valor da 
Empresa, utilizando-se modelos como o Fluxo de Caixa Descontado, entre outros) e, posteriormente, o 
due diligence. Nas últimas etapas, a equipe conversa com os departamentos de RI, participa de reuniões, 
realiza trabalho de campo, analisa a concorrência e fundamentos de governança corporativa a fim de 
aprimorar o conhecimento sobre a empresa e auxiliar na decisão de investimento.  

Trabalhamos exclusivamente para o buyside 

6.6 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

Utilizamos os sistemas abaixo para o apoio na análise: 

Bloomberg e Tikr - São sistemas de informação completo que transmitem em tempo real notícias, 
análises, cotações, ferramentas e gráficos integrados. 

Diversos jornais nacionais e estrangeiros como WSJ, Barons, FT e etc. 

Diversas planilhas desenvolvidas internamente 
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7. Gestão de recursos 

7.1 Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.  
Em outubro de 2014, Alexandre Horstmann ingressou na gestão de Renda Fixa & Macro. 
Em Agosto de 2015 a saída de Alexandre Horstmann da gestão. 
Em Maio de 2016 a saída de Luiz Augusto Monteiro do Rego da Sociedade 
Em Junho de 2016 a saída de Mauricio Saldanha de Luna Pedrosa. 
Em Novembro de 2017 a saída de Rodrigo Octavio de Almeida Marques 
Em Abril de 2018 Sylvio Botto assumiu a gestão da Asset 
Em Julho de 2018 a saída de Marcos Botto de Barros da Sociedade 
Em Julho de 2018 a saída de Renata Albuquerque Ferreira 
Em Outubro de 2018 entrada de Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto 
Em Abril de 2019 a saída de Bruno Vinícius Barros 
Em Agosto de 2019 a saída de Maurício Justo 
Em Agosto de 2019 a saída de Alfredo Ergas 
Em Agosto de 2019 a entrada de Fernando Tendolini 
Em Setembro de 2019 a entrada de Luiz André D’Aguiar 
Em Setembro de 2019 a entrada de Rafael Bognar Cordeiro 
Em Março de 2020 a saída de Débora Cazotti 
Em Agosto de 2020 saída de Jorge Getulio Veiga Neto 
Em Outubro de 2020 a entrada de Ananda Elida 
Em março de 2021 saída de Luiz André D’Aguiar 
Em março de 2021 entrada de Mateus Vieira Barcellos 
Em setembro de 2021 saída de Fernando Tendolini 
Em dezembro de 2021 entrada de Felipe Taylor 

7.2 
Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de 
fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de 
recursos/distribuição, incluindo as corretoras. 

Critérios de análise: 

 Base de capital. 
 Desenvolvimento tecnológico. 
 Expertise e fluxo de operações de mercado de balcão organizado. 

 
As notícias referentes às corretoras são monitoradas e mensalmente são analisados os critérios descritos 
acima 

7.3 Descreva o processo de investimento. 
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FILTRO VALOR: Produz periodicamente alertas de casos de valor baseado em estatística e dados 
históricos 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Avalia semanalmente as decisões tomadas, atribuição de ganhos 
e perdas da carteira e ajusta os cenários e pontos de estresse para a semana seguinte 

CASOS DE INVESTIMENTO: Modelos internos de FDC e comparativos de múltiplos para 
avaliação de preço-alvo e retorno esperado 

UPDATE DIÁRIO: Debate as alterações de cenário doméstico e internacional e os fatos 
relevantes do universo corporativo 

7.4 Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua 
classificação tributária? 

O administrador dos fundos faz o cálculo do prazo médio semanalmente. Adicionalmente, o sistema 
Phibra calcula o prazo médio dos títulos diariamente e possuímos em planilhas Excel o cálculo do 
duration dos papéis de renda fixa 

7.5 

Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras 
aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se 
houver. 

Damos preferência ao custo-benefício para o Fundo. Em relação ao rodízio não existe um procedimento 
padrão, damos preferência ao melhor atendimento e qualidade de execução. 
 
Para as estratégias que englobam research utilizaremos corretoras que disponibilizam relatórios de 
análise 

7.6 Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o 
controle e o processo de acompanhamento. 

N/A 

8. Distribuição 

8.1 

A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os 
procedimentos adotados referentes aos processos de:  

I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability);   
II. conheça seu cliente (KYC);  

III. PLDFT; e  
IV. cadastro de cliente. 

Não 
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8.2 A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as 
atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s). 

A gestora firmou contrato com 9 distribuidores, todas empresas de AAI. Temos ainda nossos Fundos 
distribuídos em algumas plataformas. 

8.3 

Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de 
captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o 
perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, 
Investidor profissional, Qualificado? 

A Queluz tem seus Fundos distribuídos por empresas de Agente Autônomo. Atualmente trabalhamos 
com 9 distribuidores/alocadores 

8.4 

Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, 
incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para 
execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de 
proteção. 

Possuímos um sistema de controle interno, o Phibra, onde são registradas todas as movimentações. 
Todas as solicitações são enviadas pelo distribuidor com a documentação pertinente e são ao mesmo 
tempo lançadas tanto no sistema do administrador quanto no sistema Phibra. As solicitações são 
arquivadas no histórico de email. A movimentação é checada no final do dia e na abertura do dia 
seguinte. A gestora não faz a distribuição dos seus Fundos. Os mesmos são distribuídos por AAIs ou 
encontram-se em plataformas. 

9. Risco 

9.1 Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos. 

Saída do Jorge Getúlio Veiga Neto assumindo em seu lugar Nelson Grijó Ferraz 

9.2 Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes 
relatórios? 
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 Gerado pelo Administrador dos fundos 
Periodicidade: Semanal 
Quem recebe e analisa: Nelson Grijó, responsável pela área de risco 
O que contém: Relatório de Risco de Mercado (Exposição – MtM / VaR / Stress). O Var, Stress e 
Duration também são calculados por ativo. 
 

 Gerado internamente 
Periodicidade: Diário 
Relatório por fundo 
Quem analisa: Nelson Grijó, responsável pela área de risco, Operadores e o Comitê executivo. 
O que contém: Exposição (Indústria/segmento/ativo/estratégia), Var, Stress, Duration, 
Correlações, Maurity, Volatilidade, Gregas, entre outras informações. 

O Diretor de Risco, Nelson Grijó, compara os relatórios gerados pelo Administrador e o gerado 
internamente diariamente. Os dados também são levados ao Comitê Executivo, quando há qualquer 
incoerência com os valores obtidos. 

Mensalmente a área de Risco avalia o conjunto de números, que é apresentado na Reunião do Comitê de 
Investimento 

9.3 Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva 
a segregação entre as atividades. 

Além das análises internas de risco de crédito, determinados produtos exigem avaliação externa de 
rating, que são contratadas. Se o emissor não tiver limite aprovado, o processo de análise de crédito é 
efetuado conforme demonstrado abaixo 

Abaixo, um breve relato de como é feita a análise de crédito: 

 Análise Quantitativa - Feita a partir dos últimos 3 balanços e balancete mais recente. Esses 
dados são imputados em nosso “spreadsheet”, que calcula diversos indicadores (análise 
Vertical/Horizontal), como a análise do capital de giro e suas mutações e projeção de fluxo de 
caixa, que indica a capacidade da empresa em honrar seus vencimentos futuros; 

 Análise Qualitativa - Procura avaliar o “management” da empresa, perspectivas setoriais e 
avaliação S.W.O.T. (Pontos Fortes; Pontos Fracos; Oportunidades; Ameaças) >> Matriz de Risco; 

 Análise de Valor Agregado – EVA (EconomicValueAdded), modelo utilizado como fonte de 
informação relacionada à criação de valor ao acionista, que possibilita o conhecimento e a 
mensuração do desempenho empresarial, MFV (Mapeamento do fluxo de valor), ferramenta que 
tem como objetivo verificar eficiência nos processos produtivos, etc. 

 Análise das Garantias apresentadas 
 

Rating Interno >> Votação em Comitê >> Aprovação/Reprovação 

9.4 
Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de 
formalização, execução etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas 
garantias? Qual sua periodicidade?  
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Quando se trata de garantias reais, como por exemplo, alienação fiduciária ou hipoteca de imóveis, é 
solicitado um laudo de avaliação independente com o valor de mercado e o valor de venda forçado. 
Quando se trata de imóveis a respectiva averbação no RGI e em caso de execução é contratado escritório 
de advocacia para tomar as providências cabíveis. No caso de garantias fidejussórias são avaliadas a 
situação patrimonial dos avalistas e/ou fiadores respaldado pelo IR da pessoa física. No caso de sessão 
fiduciária de recebíveis, verifica-se o histórico de inadimplência dos devedores, sendo contratado um 
agente de cobrança, e os recursos são direcionados para uma conta vinculada em banco de primeira 
linha. 
Há uma reavaliação mínima trimestral com base no conjunto de demonstrações financeiras do devedor 

9.5 
As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são 
considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, 
corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.). 

Sim. 

9.6 A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento 
ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva. 

Os procedimentos são efetuados de acordo com a liquidez de cada mercado. Uma vez percebida a 
iminência de inadimplência de alguma empresa investida procuraremos nos desfazer de nossas posições.  

Porém, poderemos ser reféns da liquidez desses papéis caso qualquer notícia neste sentido apareça 
repentinamente. Para minimizar este risco, investiremos em empresas das quais temos bastante 
conhecimento. No caso de um default inevitável, temos pessoas capazes de negociar com essas 
empresas 

9.7 A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar 
as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais. 

A Queluz Asset Management conta com um funcionário graduado em T.I. (Ciência da Computação) 
interno, que realiza acompanhamento preventivo e corretivo nos servidores, backup, estações locais e 
softwares. Também contamos com assessoria de uma empresa terceirizada especializada em serviços 
técnicos de informática, Atera Informática, que realiza manutenção em hardware e software. 

9.8 Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das 
posições das carteiras. 
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O Controle é feito em duas etapas: 
 Abordagem em tempo real: 

• Qualquer mudança significativa na posição de uma estratégia é simulada no sistema de 
risco e autorizada pelo analista de risco; 

• Permite uma rápida adequação as regras durante os horários de negociação dos ativos. 
• Pela sua dinâmica, as operações com opções são monitoradas pelo analista de risco, que 

utiliza as mesmas planilhas de precificação usadas pelos traders. Neste caso, damos 
maior importância aos Stress Tests. As posições são estressadas tanto em relação a 
movimentos direcionais quanto na volatilidade. Utilizamos o cenário desenvolvido pela 
área de risco do nosso administrador. Para não sermos surpreendidos, supomos que os 
modelos apresentam suas imperfeições e que o mundo real pode não parecer como uma 
distribuição log-normal ou até mesmo que o preço dos ativos não se move sempre num 
processo difuso. Por isso, além dos choques descritos acima também simulamos 
mudanças na curva de volatilidades implícitas (VolatilitySkew ou Smile). 

 
 Abordagem Posterior 

• Relatórios de risco, gerados pelo Administrador, são enviados semanalmente para nosso 
controle. 

 
Relatórios de risco, gerados pelo gerente de risco são elaborados diariamente. 

9.9 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de 
escuta das gravações? 

Não. No entanto, somente trabalhamos com instituições que usem sistemas de telefonia com gravação 

9.10 
Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e 
servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de 
armazenamento). 

O banco de dados e as planilhas de operações e gerenciais são armazenados em servidor interno, 
equipado com redundância de discos SSD (espelhamento RAID -1) onde é feito backup incremental 
diariamente e backup Full semanalmente. O backup é realizado também em HD externo, armazenado em 
local seguro e substituído diariamente. Utilizamos também a tecnologia de nuvem (Google Drive) para 
que todos possam ter acesso às informações atualizadas. 

9.11 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico) 

O controle de acesso lógico é feito pelo nosso funcionário de TI. O acesso lógico e físico ao servidor é 
restrito, sendo somente o domínio “Publico” acessado pelos funcionários da empresa. 

Possuímos um local com acesso restrito onde fica localizado o servidor, que fica trancado e é acessado 
somente pelo Diretor Operacional e funcionário da área. Para as informações armazenadas no Google 
Drive, o acesso lógico é individual através de usuário e senha e, diretórios e permissões definido a cada 
um. 

9.12 Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos 
servidores, links de internet e telefonia etc. 
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A Queluz Asset conta com: 

Servidor 1:  
Intel Corei7 - 8700 
Memória: 16 GB 
S.O.: Windows Server 2016 Standard x64 bits 
 
Servidor 2: 
Intel Xeon X3323 
Memória: 4GB 
Windows Server 2008 standard SP2 X64 bits 
 
Nobreaks: 
1x Intelbras 1800VA 
3x APC  700VA 

 Internet dedicada de 60MB - MUNDIVOX. 
 Internet redundante de 120 MB – CLARO/NET 
 VPN  

Central inteligente Siemens, PABX com linha tronco E1 EMBRATEL 

9.13 A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus? 

Sim, a empresa possui Firewall por máquina do Windows, Servidor com firewall do Windows Server, 
Sistema de Antivírus Kaspersky e Filtros anti-spam Google e Firewall externo CISCO (ASA 5505). 

9.14 São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? 
Com que frequência? 

Nossa empresa terceirizada, Atera, que faz uma verificação trimestral de segurança e integridade dos 
sistemas. 

10. Compliance e controles internos  

10.1 
A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e 
autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações 
preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.  

Sim. A empresa possui um manual de procedimentos e regras de conduta. O Manual é entregue a novos 
colaboradores antes do início de suas atividades e os mesmos devem declarar que leram e estão cientes 
de todos os itens contidos no manual.  
 
Quando ocorre uma mudança no manual, o mesmo é entregue aos colaboradores com a informação de 
data de vigência. Também solicitamos uma declaração de leitura do novo manual por cada colaborador 

10.2 Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos 
ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão. 

A todo momento é verificado se os preços de compra e venda dos valores mobiliários encontra-se na 
faixa de preço praticado no mercado num intervalo pré determinado. 

10.3 Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas 
atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora. 



  

19  

A empresa possui um manual de procedimentos e regras de conduta. O Manual é entregue a novos 
colaboradores antes do início de suas atividades e os mesmos devem declarar que leram e estão cientes 
de todos os itens contidos no manual.  
 
Quando ocorre uma mudança no manual, o mesmo é entregue aos colaboradores com a informação de 
data de vigência. Também solicitamos uma declaração de leitura do novo manual por cada colaborador 

10.4 Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais. 

Todas as negociações com valores mobiliários envolvendo membros da Queluz Asset Management e 
pessoas ligadas por relações de estado civil devem ocorrer objetivando a manutenção desses ativos 
como investimento, sendo todas as decisões tomadas com fundamentos lógicos e analíticos. Nestes 
termos, ficam proibidas operações de day-trade e operações a descoberto. 
 
Os integrantes da Queluz Asset Management ficam impedidos de operar com ações de baixa liquidez 
recomendadas pelo Comitê de Investimentos pelo prazo de um mês da respectiva recomendação, exceto 
mediante aprovação do comitê. 
 
Não há restrições para investimentos em debêntures, títulos de renda fixa adquiridos via Tesouro Direto 
e cotas de fundos de investimento abertos ao público, sejam ou não sob gestão da Queluz Asset 
Management. 
 
Ficam proibidas quaisquer operações com derivativos: opções, futuros e swap. 
Independentemente de qualquer justificativa ou situação, o interesse do cliente será o primeiro a ser 
atendido 

10.5 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da 
gestora? 

Não 

10.6 Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e 
detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.). 

Possuímos um manual de normas e condutas, além de um manual de Compliance, Manual de Normas e 
Procedimentos de Segurança da Informação (todos Anexo) 

10.7 Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e 
monitoramento na negociação de ativos. 

Vide manual anexo. 

10.8 
Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, 
informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais 
conflitos de interesse advindos das diferentes atividades. 
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A Queluz Asset Management atende aos princípios de Chinese Wall ao atuar apenas na Gestão de 
Recursos Financeiros, sendo as atividades de Administração, Controladoria e Custódias efetuadas por 
instituições parceiras de primeira linha. 
 
A seleção dos parceiros é efetuada após um processo de análise que leva em consideração a qualidade 
dos serviços prestados, processos e sistemas, credibilidade e agilidade no atendimento. 
 

 A BEM DTVM (empresa do Banco Bradesco S/A) é o administrador dos fundos Queluz FI Renda 
Fixa LP CP, Queluz Valor FIA, Fundo Queluz Seleção FIA, Clássico FIM e CFO FIM.  O Banco 
Bradesco S/A é Custodiante destes fundos. 
 

 A Planner Corretora de Valores S.A é o administrador dos Fundos VECTOR QUELUZ LAJES 
CORPORATIVAS FII  
 

 A Trustee DTVM é o administrador do ILLUMINATI FIDC. A custódia e a controladoria desse 
fundo são feitas pelo Banco Bradesco.  
 

 A BNYMELLON é o administrador dos Fundos URCA FIRF, BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA 
FIP e BRASIL FIC FIP FLORESTAL. A custódia e a controladoria desses fundos são feitas pelo 
BNYMELLON. 
 

 A RJI é o administrador do Fundo FIM SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO. A custódia e a controladoria 
desse fundo são feitas pelo RJI. Em Assembleia de Julho, o Fundo BRA1 FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA, que era administrado pela Orla, passou para Administração 
também da RJI. A custódia e controladoria desse Fundo são feita pela RJI. Em 17/01/2022 o 
ÁQUILLA FII (gestão QLZ desde 05/05/2021) passou também à administração da RJI. 
 

 Os fundos de investimento da Queluz Asset Management são auditados pela empresa KPMG 
Auditores Independentes e Price Water House Coopers Auditores Independentes; 
 

 A Queluz Asset fica localizada em ambiente próprio em São Paulo. 

10.9 
Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora 
de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e 
fontes de referência utilizadas. 

Nossos administradores só admitem negociações no intervalo de preço máximo e mínimo estabelecido 
pela Anbima. Lotes pequenos fogem à regra, mas são feitos ocasionalmente e procuramos não fugir a 
esta banda. 

10.10 
Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das 
posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? 
(Ex.: consultoria) 

Nossos administradores só admitem negociações no intervalo de preço máximo e mínimo estabelecido 
pela Anbima. Lotes pequenos fogem à regra, mas são feitos ocasionalmente, procuramos não fugir a esta 
banda. Não usamos agentes externos. 

10.11 
Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou 
atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual 
participação em conselhos fiscais e de administração. 
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A Queluz possui uma política de participação e voto, em anexo 

10.12 A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores 
financeiros? Quais as regras?  

Não, de forma alguma. Quando alocamos em fundos de terceiros, procuramos negociar um rebate cuja 
receita é creditada diretamente pelo administrador no fundo aplicado 

11. Jurídico 

11.1 Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento 
jurídico próprio ou consultoria de terceiros). 

As questões triviais são tratadas pelo departamento jurídico da QLZ Gestão de Recursos Financeiros. As 
demais questões jurídicas e legais do Queluz Asset Management são tratadas através dos serviços 
advocatícios contratados por empresas diversas, contratando-se o escritório externo de acordo com a 
área de atuação.  

Os colaboradores são instruídos a estarem a par da legislação relacionadas às atividades da empresa. 

As questões relacionadas aos fundos são sempre verificadas pelo diretor de operações bem como pelo 
Administrador, que possui um departamento jurídico próprio 

12. Anexos ou endereço eletrônico 

 Anexo ou link 

12.1 Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de 
gestão 

 

12.2 Código de ética e conduta  

12.3 Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)  

12.4 Relatório de Rating  

12.5 Manual/Política de Liquidez  

12.6 Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de 
cotas dos fundos geridos) 

 

12.7 Formulário de referência  

12.8 Manual/Política de controles internos e compliance  

12.9 Manual/Política de gestão de risco  

12.10 Manual/Política de investimentos pessoais  
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12.11 
Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de 
valores mobiliários 

 

12.12 Manual/Política de segurança de informação  

12.13 Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro   

12.14 Manual/Política de KYC  

12.15 
Manual/Política que tratem da troca de informações entre a 
atividade de distribuição realizada pela gestora e os administradores 
fiduciários 

 

12.16 Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental  

12.17 Manual/Política de seleção e contratação de terceiros  

12.18 Lista das corretoras aprovadas (se houver)  

 

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2022 

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O 
QUESTIONÁRIO] 
 

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA 

INSTITUIÇÃO] 

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO] 
Sylvio Botto de Barros 

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO] 
Sylvio Botto de Barros 

[CARGO] 
Diretor de Operações 
 

[CARGO] 
Diretor de Operações 

[TELEFONE] 
(11) 2173-6464 / (21) 98787-2808 

[TELEFONE] 
(11) 2173-6464 / (21) 98787-2808 

[E-MAIL CORPORATIVO] 
sbotto@qlzasset.com.br 

[E-MAIL CORPORATIVO] 
sbotto@qlzasset.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLVIO BOTTO DE 
BARROS:66743001791

Assinado de forma digital por SYLVIO 
BOTTO DE BARROS:66743001791 
Dados: 2022.04.06 17:28:43 -03'00'

SYLVIO BOTTO DE 
BARROS:66743001791

Assinado de forma digital por SYLVIO 
BOTTO DE BARROS:66743001791 
Dados: 2022.04.06 17:28:54 -03'00'



Questionário Padrão Due Diligence para 
Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):
Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda

Questionário preenchido por:
Sylvio Botto de Barros

Data:
25/02/2022

Observações.:

- Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este deve 
ser preenchido com "N/A".



Nome Sylvio Botto de Barros

Email (opcional) sbotto@qlzasset.com.br
Data de Nascimento 28/08/1961

Cargo Socio-diretor Comercial Queluz Asset Managenet 

Data em que assumiu cargo atual 01/09/1990
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 01/09/1990

Data de entrada (mês/ano) set/90

Nome Metrobanco

Cargo Responsável por Operações Estruturadas do Metrobanco

Data de entrada (mês/ano) ago/88

Data de saída (mês/ano) dez/89

Nome Banco Iochpe / Investimento

Cargo Gerente de Câmbio / Gerente de Carteira de Câmbio

Data de entrada (mês/ano) mar/86

Data de saída (mês/ano) ago/88

Nome Banco Montreal / Investimento

Cargo Crédito Trading tendo passado áreas - após alocado Gerente de Cóporatestes Finance

Data de entrada (mês/ano) mar/81

Data de saída (mês/ano) mar/86

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Curso Economia 

Instituição Faculdade de Ciências e Políticas Econômicas do Rio de Janeiro (Cândido Mendes)

Data da conclusão (mês/ano) dez/86

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título Gestor Autorizado pela CVM nº 7022, desde 11/11/2012

Órgão Certificador CVM nº 306

Título

Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais



Nome Nelson Grijó Ferraz

Email (opcional) nelsongrijo@qlzasset.com.br
Data de Nascimento 08/08/1957

Cargo Sócio Diretor e Diretor de Compliance

Data em que assumiu cargo atual 02/01/2005
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 02/01/2005

Data de entrada (mês/ano) jan/05

Nome Queluz Gestão de Ativos Ltda.

Cargo Sócio-Diretor

Data de entrada (mês/ano) jan/05

Data de saída (mês/ano)

Nome Eurovest

Cargo Diretor

Data de entrada (mês/ano) mar/02

Data de saída (mês/ano) dez/04

Nome Banco Brascan

Cargo Diretor-Adjunto

Data de entrada (mês/ano) jan/01

Data de saída (mês/ano) fev/02

Nome HSBC

Cargo Diretor Regional de Corporate

Data de entrada (mês/ano) jun/97

Data de saída (mês/ano) jan/01

Nome Banco BBA Creditanstalt

Cargo Diretor-Adjunto

Data de entrada (mês/ano) jun/95

Data de saída (mês/ano) jun/97

Nome Banco NorChem

Cargo Diretor Corporate Finance

Data de entrada (mês/ano) set/94

Data de saída (mês/ano) jun/95

Nome JP Morgan

Cargo Vice-Presidente

Data de entrada (mês/ano) abr/92

Data de saída (mês/ano) ago/94

Nome Banco NorChem

Cargo Diretor-Adjunto de Corporate

Data de entrada (mês/ano) jun/89

Data de saída (mês/ano) jun/92

Nome Citibank

Cargo Vice-Presidente

Data de entrada (mês/ano) jun/89

Data de saída (mês/ano) ago/81

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Curso Engenharia Elétrica

Instituição PUC / RJ

Data da conclusão (mês/ano) dez/81

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso Engenharia Elétrica

Instituição PUC / RJ

Data da conclusão (mês/ano) incompleto

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título

Órgão Certificador

Título

Órgão Certificador

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 9

Instituição 7

Instituição 6

Instituição 2

Instituição 5

Instituição 8

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais



Nome Affonso Grandmasson Neto

Email (opcional) affonsoneto@qlzasset.com.br
Data de Nascimento 12/09/1985

Cargo Analista

Data em que assumiu cargo atual 16/10/2018
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 16/10/2018

Data de entrada (mês/ano) out/18

Nome Infinity Capital

Cargo Diretor de Reestruturaçãoe Captação deDívida

Data de entrada (mês/ano) dez/14

Data de saída (mês/ano) jun/18

Nome TCI Construtora (empresa investida pela Polo Capital)

Cargo Diretor Financeiro

Data de entrada (mês/ano) mar-14

Data de saída (mês/ano) dez/14

Nome Grupo Carta Fabril

Cargo Especialista de Planejamento e Investimento

Data de entrada (mês/ano) fev/13

Data de saída (mês/ano) mar/14

Nome Kondor Invest

Cargo Analista de Crédito

Data de entrada (mês/ano) abr/12

Data de saída (mês/ano) fev/13

Nome Grupo BBM

Cargo Analista Senior

Data de entrada (mês/ano) set/10

Data de saída (mês/ano) abr/12

Nome Opus Gestão de Recursos Ltda

Cargo Analista de Middle Office

Data de entrada (mês/ano) jan/09

Data de saída (mês/ano) set/10

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Curso Engenharia de Produção

Instituição PUC/RJ

Data da conclusão (mês/ano) jun/09

Curso Finanças Corporativas

Instituição FGV

Data da conclusão (mês/ano) mar/12

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título Introduction to Business Valuation - Part 1

Órgão Certificador American Society Appraisers (ASA)

Título CFG

Órgão Certificador ANBIMA

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Título CGE

Órgão Certificador ANBIMA

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 6

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais



Informações Gerais
Nome Rafael Bognar Cordeiro

Email (opcional) rafaelcordeiro@qlzasset.com.br
Data de Nascimento 22/10/1987

Experiência Profissional
Instituição Atual

Cargo Advogado

Data em que assumiu cargo atual 02/09/2019
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 02/09/2019

Data de entrada (mês/ano) set/19

Instituição 1

Nome Vector Administrador de Recursos Financeiros Ltda.

Cargo Dir. de Compliance

Data de entrada (mês/ano) jun/16

Data de saída (mês/ano) set/19

Instituição 2

Nome Queluz Gestão de Ativos Ltda.

Cargo Estágio/Advogado

Data de entrada (mês/ano) nov/13

Data de saída (mês/ano) jun/16

Instituição 3

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Instituição 4

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Instituição 5

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Cargos ocupados em Entidades de Classe
Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Formação
Graduação

Curso Direito

Instituição Universidade São Judas Tadeu

Data da conclusão (mês/ano) dez/14

Pós Graduação

Curso Especialização em Direito Tributário

Instituição Instituto Brasileiro de Direito Tributário - (IBDT - Largo São Francisco)

Data da conclusão (mês/ano) dez/15

Mestrado

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Doutorado

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Certificação profissional
Título

Órgão Certificador OAB/SP

Título

Órgão Certificador

Comentários adicionais



Nome Felipe Taylor Rodrigues José

Email (opcional) felipe.taylor@qlzasset.com.br
Data de Nascimento 15/08/1984

Cargo Diretor e Gestor de Renda Variável

Data em que assumiu cargo atual 03/01/2022
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 03/01/2022

Data de entrada (mês/ano) jan/22

Nome MAG Investimentos

Cargo Gestão de Renda Variável

Data de entrada (mês/ano) ago/20

Data de saída (mês/ano) dez/21

Nome Navi Capital

Cargo Gestor

Data de entrada (mês/ano) abr/16

Data de saída (mês/ano) jan/20

Nome Tese Investimentos

Cargo Gestor

Data de entrada (mês/ano) jun/12

Data de saída (mês/ano) dez/15

Instituição 4

Nome BBM Investimentos

Cargo Analista de RV

Data de entrada (mês/ano) jun/10

Data de saída (mês/ano) jun/12

Nome Axio Investimentos / Ciano Investimentos

Cargo Analista de RV

Data de entrada (mês/ano) jan/08

Data de saída (mês/ano) jun/10

Nome MDU Escritório Brasileiro de Recursos

Cargo Analista de Novos Negócios

Data de entrada (mês/ano) jun/05

Data de saída (mês/ano) dez/05

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Curso Bacharel em Economia com Ênfase em Finanças

Instituição Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro

Data da conclusão (mês/ano) dez/07

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título CFA

Órgão Certificador CFA Institute (desde 2010)

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Instituição 5

Instituição 6

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome Luis Fernando Grijó Ferraz Correa

Email (opcional) luis.grijo@qlzasset.com.br
Data de Nascimento 13/05/1987

Cargo Analista / Trader de Renda Variavél 

Data em que assumiu cargo atual 01/08/12
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 01/08/12

Data de entrada (mês/ano) out/11

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Curso Relações Internacionais

Instituição Universidade Estacio de Sá - RJ

Data da conclusão (mês/ano) jun/12

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título CFG

Órgão Certificador ANBIMA

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais



Nome Ananda Elida Basso de Abreu Goes

Email (opcional) ananda@qlzasset.com.br
Data de Nascimento 31/12/1986

Cargo Analista backoffice de fundos de investimento

Data em que assumiu cargo atual 05/10/2020
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 05/10/2020

Data de entrada (mês/ano) 05/10/2020

Nome Banco Bradesco S/A

Cargo Analista Operações Mercado Capitais PL

Data de entrada (mês/ano) nov/08

Data de saída (mês/ano) dez/19

Nome Banco Bradesco S/A

Cargo Estagiária

Data de entrada (mês/ano) abr/08

Data de saída (mês/ano) out/08

Nome FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA

Cargo Estagiária

Data de entrada (mês/ano) fev/06

Data de saída (mês/ano) fev/08

Nome CSU CARD SYSTEM S/A

Cargo Atendente I

Data de entrada (mês/ano) fev/05

Data de saída (mês/ano) mar/06

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Graduação

Curso Administração de Empresas

Instituição UNIP- Universidade Paulista

Data da conclusão (mês/ano) dez/09

Curso Gestão Estratégica de Pessoas 

Instituição SENAC- Centro Universitário

Data da conclusão (mês/ano) jul/17

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA 

Título

Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação



Nome Mateus Vieira Barcellos

Email (opcional) mateus.barcellos@qlzasset.com.br
Data de Nascimento 02/07/1999

Cargo Analista de Renda Variável

Data em que assumiu cargo atual 15/03/2021
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 15/03/2021

Data de entrada (mês/ano) mar/21

Nome Vértice Investimentos

Cargo Assessor de Investimentos

Data de entrada (mês/ano) mar/20

Data de saída (mês/ano) mar/21

Nome Vértice Investimentos

Cargo Estagiário

Data de entrada (mês/ano) mar/19

Data de saída (mês/ano) mar/20

Nome Benevix Administradora de Benefícios

Cargo Estagiário

Data de entrada (mês/ano) ago/18

Data de saída (mês/ano) mar/19

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Curso Ciências Econômicas

Instituição FUCAPE Business School

Data da conclusão (mês/ano) dez/20

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso Mestrado Profissional em Contabilidade e Finanças

Instituição FUCAPE Business School

Data da conclusão (mês/ano) Cursando - previsão de término até final de 2023

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título

Órgão Certificador

Título

Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação


