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I – Informações Cadastrais 

1. Informações Cadastrais 

1.1. Razão Social 

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 

1.2. Nome de fantasia 

Western Asset. 

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

Sim. 

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. 

A Western Asset possui os seguintes registros junto às autoridades regulatórias:  

 Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

Ato Declaratório nº 8561, de 22 de Novembro de 2005, emitido pelo Superintendente de Relações com 

Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), que autorizou a prestação de serviços 

de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 1999. 

 Banco Central do Brasil 

Processo 0601348762, emitido por despacho do Gerente Técnico do Departamento de Organização do 

Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, de 11.7.2008, publicado no Diário Oficial de 16.7.2008, que 

autorizou a prática de todas as operações permitidas às sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários. 

U.S. Securities and Exchange Commission – SEC: Registro “Firm nº 153986” como “ investment adviser” 

concedido em 28/07/2010. 

 Irish Financial Services Regulatory: Registro como “ investment manager” concedido em 28/11/2008 

1.5. Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais? 

Sim. A empresa é afiliada à ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) 

e à ABBI (Associação Brasileira de Bancos Internacionais). 

1.6. É instituição nacional ou estrangeira? 

Estrangeira. 

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

Sim, 1 Matriz em Pasadena, EUA e 8 filiais sendo elas em Nova York, São Paulo, Londres, Zurique, Hong Kong, 

Cingapura, Tóquio e Melbourne. 

1.8. Endereço 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 15º andar, cj. 152. São Paulo-SP – CEP: 04543-011. 

1.9. CNPJ 

07.437.241/0001-41. 
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1.10. Data de Constituição 

 Matriz (Western Asset Management Company): 1971 

 Brasil (Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada): 2005 

1.11. Telefones 

(11) 3478-5200 

1.12. Website 

www.westernasset.com.br 

1.13. Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário  

Maurício Lima 

Gerente de Produtos 

1.14. Telefone para contato 

(11) 3478-5211. 

1.15. E-mail para contato 

Dúvidas sobre o questionário: clientsupport@westernasset.com 

mailto:clientsupport@westernasset.com


 

Questionário ANBIMA de Due diligence para gestor de recursos de terceiros                                                                                                               Fevereiro 2021 

 

  Western Asset 

 3 

 

 

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%).  

A Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada (nome do escritório 

brasileiro) é uma empresa de capital fechado controlada pela Legg Mason, Inc. através das suas holdings. Segue 
abaixo a estrutura societária da empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Favor verificar questão 2.1. 

 

2.3. Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos principais executivos).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                * em janeiro 2021 

Legg Mason International 

Holdings, LLC.

Western Asset 

Management (Brasil) 

Holdings Limitada

Exterior

LM Holdings 2 Limited

Western Asset 

Management Company 

DTVM Limitada

99,99% 0,01%

0,01%

99,99%

Brasil
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O resumo profissional dos principais Executivos pode ser visto no anexo 10.1 (Questionário Anbima – Anexo 2). 

O quadro acima demonstra a estrutura organizacional da Empresa, mas não deve ser entendido como indicativo de 

subordinação, visto que a Western Asset segue o modelo de gestão das demais subsidiárias do grupo Legg Mason, 

Inc., ou seja, é estruturada em áreas funcionais independentes, todas com reporte direto para suas respectivas 

áreas na Western Asset Management, visando a discussão de assuntos relevantes.  

 

2.4. A gestora é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar 

o(s) Código(s). 

Sim. A Western Asset é signatária do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de 
Certificação Continuada e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento. 

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

Sim. 

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

Sim. A fim de demonstrar o compromisso da empresa em considerar as questões ambientais, sociais e de 

governança corporativa em suas decisões, em janeiro de 2016, a Western Asset se tornou signatária dos Princípios 

de Investimento Responsável (PRI). Suportada pelas Nações Unidas, a iniciativa é uma rede internacional de 

investidores colaborando para pôr em prática os seis princípios de investimento responsável (www.unpri.org). Para 

a Western Asset, esses princípios demonstram nossa crença de que o ESG pode afetar a performance dos portfólios 
e ao adotá-los, estamos contribuindo para o desenvolvimento de um mercado global mais sustentável e responsável. 

2.7. A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.  

Sim. Na condição de membro da ANBIMA e gestor de recursos independente, a Western Asset é signatária dos 
seguintes códigos: 

  Código de Ética 

  Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas 

  Código de Administração de Recursos de Terceiros 

  Código de Distribuição de Produtos de Investimento 

  Código para o Programa de Certificação Continuada 

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. 

http://www.unpri.org/
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Os sócios (LM Holdings 2 Limited e Legg Mason International Holdings, LLC.) detêm participação 

societária em outras empresas do Grupo, todas focadas exclusivamente na atividade de asset 

management. Os principais executivos da Western Asset não detêm participação neste ou em outros 
negócios. 

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. 

Além de atuar como administradora de alguns de seus fundos, a Western Asset também é 

responsável pela gestão de fundos e carteiras de investimento. 

Por sua vez, toda a custódia dos fundos e carteiras administradas pela Western Asset é terceirizada. 

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e assegurar maior 

transparência aos seus clientes, a Western Asset delega a terceiros o apreçamento oficial dos ativos 

de seus portfólios. A marcação de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela Western 

Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes, responsáveis pelas atividades de 

custódia e controladoria destes produtos.  

Ainda assim, a Western Asset realiza marcação de preços paralela, executada apenas para fins 

gerenciais, não afetando os valores do cálculo das cotas. Por fim, a Western Asset também possui 

um comitê próprio (Comitê de Apreçamento, Risco de Liquidez e Crédito), coordenado pelo gestor 

de risco (Felipe Lopes, cujo CV segue na Seção 3) e responsável não somente pelos preços 

gerenciais praticados pelo gestor como também por analisar os preços praticados pelas instituições 

custodiantes. 

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. 

 

Seguem abaixo os dados da Western Asset, nos últimos 5 anos: 

 

Ano 
Patrimônio sob gestão 

(posição de final de 
período), em R$ milhões 

Número de pessoas que 
trabalham na empresa 

Número de portfólios sob 
gestão 

    

2016 39.300 70 214 fundos e 101 carteiras 

2017 43.144 67 216 fundos e 110 carteiras 

2018 41.456 66 215 fundos e 107 carteiras 

2019 44.879 65 211 Fundos e 105 carteiras 

2020 49.658 60 208 Fundos e 111 carteiras 

2021 49.788 61 209 Fundos e 111 carteiras 
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3.2. Tipologia dos portfólios sob gestão. 

Os percentuais abaixo foram calculados com base no total de ativos sob gestão da Western Asset. 

 

Tipo nº % do PL total 
   

Fundos 

Domicílio local 209* 57,23% 

Domicílio em outro país 0 0,00% 
   

Clubes 

Domicílio em outro país 0 0,00% 
   

Carteiras 

Domicílio local 111** 42,77% 

Res. Nº 2.689 0 0% 

 

*Número inclui fundos-mãe e FICs que neles investem, descontadas as devidas redundâncias no cálculo total.  

**Número inclui carteiras que investem em fundos de investimento, mas o montante equivalente destes portfólios não foi considerado, por já estar contabilizado no 
segmento de fundos. 

3.3. Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento? 

Os dados abaixo se referem aos fundos e carteiras listados na questão anterior, sem dupla contagem. 

 

 

3.4. Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados especificamente de 

aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais 

executivos)? 

A Western Asset não tem por prática investir em fundos de investimento por ela geridos/administrados. 

A controladora da Western Asset impõe uma série de limitações com relação aos investimentos dos recursos 

próprios de suas subsidiárias. Por este motivo, a Western Asset possui uma Política de Investimento formal, com 

determinações bastante restritas acerca dos investimentos do caixa excedente. Esta política está à disposição para 

consulta no site da Western Asset. Os recursos são investidos pela área de Finance sem nenhum tipo de influência 

ou interferência por parte do time que executa a gestão de recursos de terceiros, sendo os investimentos de total 

discricionariedade do departamento de Finance. 

Eventualmente, a controladora pode fornecer “seed money” , segundo os critérios da matriz para ajudar no início das 

atividades de algum fundo. O montante deste investimento é não material em relação ao total administrado pela 

Western Asset.   

Tipo R$ em bilhões % do PL Total 

   

Renda Fixa 28,4 57,0 

Balanceado 10,6 21,2 

Renda Variável 5,4 10,8 

Multimercados 5,4 10,8 

Moedas 0,1 0,2 

Offshore 0,0 0,0 

Total 49,8 100,0 
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4. Recursos Humanos 

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

A Western Asset tem como filosofia o foco na remuneração total. A remuneração total é composta por benefícios, 

salário-base e remuneração por incentivo (bônus), o qual tem natureza discricionária e é pago anualmente. Baseia-

se na contribuição individual do funcionário, aliada à performance da equipe e do sucesso da organização como um 

todo.  

A empresa acredita firmemente que tal abordagem vai ao encontro dos melhores interesses dos funcionários e da 

empresa como um todo – e consequentemente, atende os melhores interesses dos nossos clientes, pois mantemos 

uma remuneração competitiva, que ajuda a atrair e reter profissionais experientes e comprometidos.  

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

Além dos critérios de remuneração descritos na questão 4.1, a Western Asset procura aplicar institucionalmente 

valores que acredita serem essenciais para a criação de um excelente ambiente de trabalho. Confiança, 

Honestidade, Integridade, Diversidade, Trabalho em Equipe, Respeito Mútuo e Responsabilidade são os valores 

que, continuamente divididos e aplicados por todos na empresa, enriquecem e melhoram nossos esforços para 
exceder as expectativas dos nossos clientes, das nossas pessoas e da nossa organização. 

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. 

Sim. Existe flexibilidade e patrocínio parcial para a participação dos funcionários em diferentes cursos e/ou 

treinamentos. É feita uma análise da necessidade de cada um e, caso pertinente, a participação dos colaboradores 

é incentivada. 

A empresa também possui um programa global de treinamento e desenvolvimento (“Western  Asset University”) 

através de cursos online e da implementação de programas de idiomas e treinamentos específicos, levando em 

consideração a cultura e as necessidades locais de cada escritório. 

4.4. De que forma o desempenho dos gestores é avaliado? 

 
A Western Asset possui um processo de Análise de Performance, que monitora a performance relativa, absoluta e 

competitiva dos vários produtos, além de calcular a sua atribuição de performance. Esse processo é realizado 

independente da equipe de investimentos, e passa i) pela análise de performance de fundos e carteiras 

administradas em relação aos benchmarks e à concorrência; ii) pelo desenvolvimento de análises de performance 

para materiais de marketing e para envio direto aos clientes; e iii) por análises e estudos especiais relacionados à 

performance e risco dos produtos da Western Asset.  

O foco é monitorar aspectos relacionados à performance e controles das decisões tomadas pelos demais comitês 

contra os respectivos benchmarks, bem como os principais índices do mercado e a concorrência, definida por meio 

de peer groups selecionados pela equipe de Produtos segundo critérios qualitativos e quantitativos. A principal 

métrica de comparação com benchmarks e concorrentes é a performance ajustada ao risco, sempre com o objetivo 

de fazer parte do primeiro tercil de cada grupo de análise. 

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 perio dicidade 

aplicadas. 
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Os colaboradores da Empresa devem, na época de contratação e anualmente a partir de então, declarar 

formalmente que leram, entenderam e concordam em cumprir o Código de Ética, o Manual de Compliance e demais 

políticas conforme aplicáveis. Neste processo está incluída a adesão à Política de Prevenção e Combate à Lavagem 

de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. A Western Asset também oferece treinamento anual em políticas de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Este treinamento também é conduzido pelo Compliance Officer. 

 

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.).  

 
Conforme mencionado na resposta da questão 10.6, a área de Compliance da Western Asset realiza anualmente 

treinamento em que são abordados temas do Código de Ética e do Manual de Compliance, como por exemplo front 
running, insider trading, spoofing, etc. 
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5. Informações Gerais 

5.1. Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva. 

No que se refere a planos de expansão, o bem-sucedido desenvolvimento do negócio no Brasil poderá requerer 

investimentos adicionais em marketing e equipe ao longo do tempo, os quais serão financiados com capital próprio, seja 

ele gerado pelo negócio ou aportado pela Western Asset. Essa capacidade poderá ser reforçada pela matriz, caso 

necessário, dado que o Brasil é de importância estratégica para a companhia. 

A companhia planeja ofertar produtos cada vez mais diferenciados, visando à conquista de novos distribuidores de 

fundos de investimento. 

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

profissionais, hardware e software). 

A atual infraestrutura operacional do escritório brasileiro, assim como o número de profissionais que nele trabalha, é 

capaz de suportar com eficiência um crescimento da ordem de 100%  do tamanho do negócio. 

No que tange a planos de expansão, o bem-sucedido desenvolvimento do negócio no Brasil poderá requerer 

investimentos adicionais em marketing e equipe ao longo do tempo, os quais serão financiados com capital gerado pelo 

próprio negócio. Essa capacidade poderá ser reforçada pela matriz, caso necessário, dado que o Brasil é de importância 
estratégica para a empresa. 

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

A Western Asset possui o rating MQ11 (Management Quality) pela Moody’s em reconhecimento à sua qualidade de 
gestão. Em anexo a este documento, segue o mais recente relatório de reafirmação do rating pela agência.  

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?  

Seguem abaixo os prêmios conquistados pela Western Asset: 

 

Agosto 2020 – Ranking Investidor Institucional 

Fundos premiados como “excelentes” 

 Western Western Asset Soberano II FIC FIRF Referenc Selic  

 Western Asset Sovereign II Selic RF Referenc FI  

 Western Asset Sovereign IV Selic RF Referenc  

 Western Asset Ima-B Ativo  

 Western Asset IMAB5 Ativo Western Asset Inflation I I RF  

 Western Asset Prev FIX Target RF FI  

 Western Asset RF Ativo Max FI 

 Western Prev Structured Credit FIRF Cred Priv 

 112 FIRF Cred Priv  

 113 FIRF Cred Priv 

 Western Asset Macro Opport CL Dólar FIM IE 

 Western Asset FIA BDR Nível I  

 

 

1 Rating MQ1: Entidades classificadas como MQ1 são julgadas como exib indo um ambiente de gestão e controle excelente Rating concedido pela Moody’s 
Investors Service à Western Asset desde o início das suas atividades no Brasil, em 2005. Último relatório  de reafirmação publicado em janeiro/2021 e válido até 
a atualidade. Mais informações podem ser obtidas no site www.moodys.com.br. 
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Agosto 2019 – Ranking Investidor Institucional 

Fundos premiados como “excelentes” 

 Western Asset Ima-B Ativo Fundo De Investimento Renda Fixa 

 Western Asset Ima-B5 Ativo Fundo De Investimento Renda Fixa 

 Western Asset Macro Opportunities Dólar Fi Multimercado Investimento No Exterior 

 Western Asset Opportunities Fi Multimercado Investimento no Exterior 

 Western Asset Multitrading Premium Fic Fi Multimercado 

 Western Asset US Index 500 Fi Multimercado 

 Western Asset Soberano I I Fic Fi Renda Fixa Referenciado Selic 

 Western Asset Prev Inflation Plus Renda Fixa Fi 

 Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa Fi 

 Western Asset Inflation II Renda Fixa Fi 

 Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento 

 Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento 

 Western Asset Prev Structured Credit Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado 

 Western Asset Prev Credit Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado 

 Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fi 

 

Janeiro 2019 – Ranking Investidor Institucional 

Fundos premiados como “excelentes” 

 Western Asset Ima-B Ativo Fundo De Investimento Renda Fixa 

 Western Asset Imab5 Ativo Fundo De Investimento Renda Fixa 

 Western Asset Renda Fixa Ativo Fundo De Investimento 

 Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar Fi Multimercado Investimento No Exterior 

 Western Asset Soberano I i Fic Fi Renda Fixa Referenciado Selic 

 Western Asset Prev Inflation Plus Renda Fixa Fi 

 Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa Fi 

 Western Asset Prev Fix Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado 

 Western Asset Sovereign Iv Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento 

 Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento 

 Western Asset Prev Structured Credit Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado 

 Western Asset Prev Credit Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado 

 Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fi 

 

Prêmio Troféu Benchmark – Melhor Gestor de Renda Fixa 2018, concedida pela Revista Investidor Inst itucional, 

edição de Março de 2019; 
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Reconhecimento dado pela Pensions & Investments, a Western Asset ficou em 3º lugar no ranking Best Places 

to Work in Money Management. 2019 

 

Melhora Gestora na categoria Previdência Data-Alvo da edição 2018 do Guia de Previdência Valor / FGV. 

 

Gestor com Maior Crescimento entre os RPPS nos últimos 6 e 12 meses – Ranking Top Asset da Revista 

Investidor Institucional – Data Base: 30/06/2018 
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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) 

As decisões de investimento são tomadas predominantemente com base em informações e análises oriundas do 

trabalho de pesquisa interna (microeconômica e macroeconômica). Para análises microeconômicas, a equipe de 

investimentos conta com uma área exclusiva de pesquisa de ações e crédito composta por 7 profissionais de grande 

experiência, responsáveis pela cobertura de mais de 200 emissores (financeiros e não financeiros). A equipe local 

também interage com os analistas da Western Asset dedicados a Mercados Emergentes Globais, que desenvolve 

pesquisas de investimento fundamentalistas sobre empresas brasileiras. Ademais, a Western Asset também se utiliza 
de relatórios externos de corretoras, que são selecionados de forma rigorosa e interpretados com senso crítico.  

No campo macroeconômico, a equipe também conta com um economista responsável pela definição dos cenários 

apresentados e discutidos nos comitês de investimento (moedas, taxas de juros, prêmios de risco, crescimento e 

inflação etc.). Além dessas análises, são também elaborados materiais de pesquisa econômica sobre os mercados 

globais pelos economistas da sede da Western Asset em Pasadena. Periodicamente, é realizado ainda um Comitê 

Global composto pelos Heads de investimento de todos os escritórios da Western Asset, no qual são discutidas as 

perspectivas para os principais mercados no mundo, além de um Comitê de Crédito para Mercados Emergentes Globais, 

que conta com a participação de gestores e analistas de crédito. Adicionalmente, a Western Asset conta com os serviços 

externos de empresas para pesquisa econômica e análise política. 

Os analistas da Western olham especialmente para o impacto de questões ambientais, sociais e de governança 

corporativa (ESG) em cada empresa ou papel individualmente, que são levados em consideração na definição do 

investment case e perfil de risco do investimento. Investimentos que não representem os altos padrões definidos no 

ESG podem ser considerados de alto risco (por exemplo com sanções regulatórias), e podem demandar um prêmio 

maior para aquele papel a fim de que o investidor seja recompensado por assumir o risco. 

Adicionalmente, a Western Asset conta com os serviços externos de empresas para pesquisa econômica e análise 
política. 

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. 

Acreditamos que os fatores ambientais, sociais e de governança (Environmental, Social and Governance - ESG, na 

sigla em inglês) são importantes para nossos clientes e podem influenciar de maneira relevante os fundamentos das 

empresas em que nossos clientes investem. 

Para demonstrar o comprometimento que tem com essas questões, em janeiro de 2016 a Western Asset tornou-se 

signatária da iniciativa PRI – Princípios de Investimento Responsável, na sigla em inglês. Apoiada pelas Nações Unidas, 

a iniciativa PRI é uma rede internacional de investidores que dispõem-se a colocar em prática os seis princípios do 

investimento responsável (veja mais detalhes no site www.unpri.org). 

Para a Western Asset, estes princípios demonstram nossa crença de que as questões ESG podem afetar a performance 

dos portfolios e, ao implementá-los, estaremos contribuindo para o desenvolvimento de um sistema financeiro global 

mais responsável e sustentável. No papel de gestor, a Western Asset não possui os ativos das carteiras por si 

administradas, mas como um signatário do PRI, está comprometida com os Princípios onde quer sejam aplicáveis à sua 

responsabilidade fiduciária. A Western Asset acolhe os Princípios, incluindo a resolução de “... incorporar as questões 

ESG na análise de investimentos e nos processos de tomada de decisões de investimento”. A abordagem da companhia 

inclui o cumprimento dos Princípios no que se refere ao disclosure das questões ESG pelas entidades nas quais investe, 

engajamento em iniciativas de promoção dos Princípios, e colaboração para o aumento da efetividade da 

implementação dos Princípios. De acordo com o PRI, a Western Asset reportará anualmente os progressos feitos na 

incorporação das questões ESG no seu processo de gestão de investimentos. 
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No Brasil, a Western Asset possui processo de análise de investimento no qual as questões ESG são consideradas, 

conforme resumimos a seguir:  

 Riscos potenciais relacionados ao meio ambiente podem fazer parte da análise dos pontos fortes/fracos dos emissores;  

No processo de análise, estima-se o fluxo de caixa futuro das empresas em períodos mais longos. Neste ponto, as 

práticas de sustentabilidade de longo prazo da empresa investida podem ser consideradas É neste processo que são 

consideradas as práticas de sustentabilidade de longo prazo da empresa investida (analisadas sob as dimensões de 

governança corporativa, de produto, ambiental e social). Empresas que não se preocupam com estas práticas tendem 

a mostrar lucros decrescentes ao longo do tempo. Ao contrário, empresas com práticas estabelecidas possuem, em 

geral, maior chance de manter ou aumentar seus lucros ao longo do tempo. Tudo o mais constante, quanto maior o 

lucro de uma determinada empresa, maior o seu “valor justo” e, consequentemente, maior seu potencial de valorização. 

Como consequência, o peso de empresas com práticas de sustentabilidade tende a ser superior nas carteiras geridas 

pela Western Asset quando comparado aos dos principais benchmarks conhecidos no mercado. 

Outra iniciativa que apoiamos oficialmente é o TCFD (Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao 

Clima, na sigla em inglês). O TCFD é o organismo líder que define recomendações sobre divulgações financeiras 

comparáveis e consistentes relacionadas ao clima para empresas e organizações. 
 

6.3 Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos cinco anos. 

Em 2014, a Western Asset realizou um processo de reestruturação da sua equipe de pesquisa, que resultou na criação 

de uma equipe integrada, responsável pela análise de ações e crédito, a qual é composta por 7 profissionais. As 

sinergias criadas pela criação desta nova equipe integrada de pesquisas resultaram no aprimoramento da metodologia 

de seleção e avaliação de ativos, com o intuito de aprofundar seu foco em análise de títulos privados e ações, bem 
como na ampliação de sua capacidade de cobertura do universo de crédito e renda variável.  

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

Uma das características essenciais da Western Asset é a valorização da pesquisa própria como principal fonte de 

informação para a gestão dos portfólios. A maior parte das informações utilizadas para as decisões de investimento 

origina-se de pesquisa interna, tanto para a renda fixa quanto para a renda variável. Mais informações no item 6.5 

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)?  

A equipe de investimentos da Western Asset trabalha majoritariamente com a pesquisa realizada internamente. A 

empresa é focada exclusivamente em gestão de recursos de terceiros, logo todos os estudos e projeções elaborados 

e/ou analisados são utilizados somente para esse fim (buy side).  

As principais ferramentas de análise utilizadas internamente no processo decisório são: 

Análise de empresas  

O processo de análise de empresas (tanto para títulos de renda fixa quanto para ações) utiliza-se basicamente de 

informações públicas sobre os balanços das empresas em análise, além de monitoramento constante das empresas, 

através de visitas in loco e reuniões com o management. 

Para a parcela de renda variável, os gestores fazem uso de ferramentas amplamente conhecidas como Modelos de 

Desconto de Fluxo de Caixa e Modelos de Apreçamento de Ativos de Mercado (CAPM) para se obter um indicativo 

sobre o Valor Justo das empresas em análise. Adicionalmente, considera-se o crescimento dos lucros no curto prazo 
como um indicativo importante sobre o valor da empresa.  
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Para a parcela de títulos de renda fixa de emissores privados, os analistas de crédito (também baseados em informações 

públicas) calculam os principais indicadores de solvência das empresas em análise e fazem projeções de resultados 

futuros da companhia para o período de maturidade dos papéis em questão. Também neste caso, os analistas fazem 
uso de reuniões com as próprias empresas e com analistas de sell side como fonte adicional de informações. 

A empresa reconhece a importância de fatores qualitativos junto a rigorosas análises financeiras. Como prática da 

empresa, os analistas de investimento da Western levam em consideração em suas análises qualquer fator que tenha 
impacto material no fluxo de caixa da empresa, seja ele positivo ou negativo. Muitos desses fatores são ESG.  

Os analistas de pesquisa da Western Asset desenvolveram estruturas de pesquisa ESG internas. Essas estruturas de 

pesquisa proprietárias destacam os principais fatores ESG que são materiais para a definição de capacidade de 

crédito. O Analista de Pesquisa ESG faz parceria com os especialistas do setor para realizar pesquisas e se envolver 

com a gestão do emissor nas principais questões ESG. A Western Asset espera que essa abordagem integrada 

resulte em avaliações de valor relativo mais criteriosas e completas do que aquela em que a pesquisa ESG é 

compartimentada. Os portfólios, pesquisas e iniciativas ESG da empresa são supervisionados por sua head global de 

investimentos ESG para garantir consistência e avanço contínuo em toda a empresa. 
Acreditamos que incorporar o ESG em nosso processo de investimento é garantir que esses padrões estão refletidos 
nos preço dos papéis, tanto de renda fixa quanto de renda variável. 

Análise Macroeconômica 

A análise "macro" é parte integrante do processo de avaliação prospectiva dos cenários e provê subsídios ao processo 

de valuation das classes de ativos. Neste contexto, utilizam-se modelos para análise de séries temporais, derivados da 

abordagem de Box & Jenkins; modelos tipo VAR (vector autoregressive) e também os modelos DGSE-VAR (Dynamic 

Stochastic General Equilibrium Models).  

Risco 

No âmbito da análise de risco, destacam-se: 

 Modelos para decomposição dos riscos de juros em vértices pré-determinados, com base no princípio do matching de 
duration e convexidade; 

 Modelo paramétrico de estimativa de risco (value at risk); 

 Modelo de estimativa de volatilidade baseado nos dados históricos com fator de decaimento exponencial; 

 Modelo de avaliação de risco com base na análise de stress-testing, calculando as perdas sob stress para os vários 

fatores de risco. 

 

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

Grande parte das informações utilizadas para as decisões de investimento origina-se de pesquisa interna. 

Adicionalmente, a Western Asset se utiliza de relatórios externos de corretoras e áreas de sell-side, que são 

selecionados de forma rigorosa e interpretados com senso crítico, e também conta com os serviços da MCM 

Consultores Associados para análise econômica. 

Ainda, para informações de crédito, de empresas e de mercado, a equipe de investimentos se vale de outros recursos, 

tais como: Economática, Banco de Dados de Informações da Austin Asis, Broadcast, Bloomberg, website da CVM, 

assinatura de serviços da Moody’s e consulta via internet de ratings da S&P e Fitch. 

 

Os sistemas usados pela Área de Gestão de Investimentos, são: 
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 Rebalancer: sistema desenvolvido internamente para geração automática de ordens para rebalanceamento de 

portfolios segundo modelo preestabelecido. Possui integração com o sistema ATP. 

 ATP: sistema de boletagem de compra e venda de ativos e derivativos, desenvolvido e suportado internamente. 

Principais funções: 

 Controle do fluxo entre Portfolio Managers, Traders e Enquadramento - order management; 

 Pré-registro de ordens antes da execução; 

 Distribuição automática e equânime de ordens executadas para os clientes; 

 Módulo de controle de movimentações (cash online) integrado (CMS System); 

 Conexão e transmissão automática do sistema de instruções para liquidação (back-office). 

 

Já os softwares e modelos atualmente em uso para gerenciamento de risco são: 

 Sistema Luna: responsável pelo gerenciamento de risco de mercado de renda fixa e de renda variável (cálculo de 

Value-at-Risk, Tracking Error, Stress Testing, Duration, Key Rate Duration); 

 Risk Platform: Sistema proprietário utilizado no gerenciamento do risco de liquidez; 

 Interfacial: Sistema proprietário utilizado para a construção de curvas de mercado; 

 Risco de crédito: Modelo proprietário para modelagem de risco de default nos portfólios; 

Risco de liquidez/concentração: Acompanhamento de concentração de investidores, concentração de emissores, e 
número de dias necessários para venda de ativos através de modelos proprietários. 

 

7. Gestão de Recursos 

7.1. Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.  

Desligamentos 

Data Nome Responsabilidade Área 

2 trim 17 Jean-Pierre Cote Gil Gestor – Crédito Priv ado Inv estment Management 

3 trim 18 Nicolas Saad Gestor – Renda Fix a Inv estment Management 

1 trim 19 Roberto Elaiuy  Gestor – Renda Fix a Inv estment Management 

3 trim 19 Fabio Motta Head de Renda Variáv el Inv estment Management 

1 trim 20 
Gustav o Schroden 

Analista Renda Variáv el e 

Renda Fix a 

Inv estment Management 

 

Contratações 

Data Nome Responsabilidade Área 

4 trim 17 Patrick Conrad 
Head de Pesquisa de Renda 

Variáv el e Renda Fix a 
Inv estment Management 

4 trim 18 Ricardo Elaiuy  Gestor – Renda Fix a Inv estment Management 

3 trim 19 Daniel Campanini Gestor de Portfólio Inv estment Management 
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3 trim 19 Julio Pinheiro Trader* Inv estment Management 

2 trim 20                   Tatiana Brandt Analista de Bancos       Inv estment Management 

1 trim 21 Luis Rocha Analista de Inv estimentos*       Inv estment Management 

*Já fazia parte da Western asset 

 

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. 

Western Asset mantém políticas internas aplicáveis aos processos de Seleção de prestadores de serviços contratados 

em nome dos fundos por ela administrados ou geridos quando for o caso. Em se tratando da aprovação de novas 

Corretoras, o processo depende da realização de Due Diligence pela área de Compliance e da análise de crédito 

realizada pela área de Pesquisa de Empresas. Somente as corretoras aprovadas podem ser contrapartes dos fundos e 

carteiras. Este é um processo extremamente relevante e um dos pilares da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

da instituição. 

Os demais prestadores de serviço sujeitos à política em questão passam por Due Diligence realizada pela área de 

Compliance, podendo outros departamentos serem envolvidos conforme o caso, passando pelos processos de:  

pesquisa de mídia negativa/reputacional do parceiro e de determinados representantes, verificação de possível conflito 

de interesse, análise do questionário respondido (quando existe o questionário Padrão Anbima, este é o modelo 

adotado) e documentos e informações recebidas e verificadas (Politicas, manuais, evidências, etc). 

 Ao final do processo, conforme o caso, o Compliance elabora um relatório relativo à Due Diligence realizada e apresenta 

no Management Committee para análise e aprovação (Foro semanal do qual participam os membros sêniores dos 

departamentos da empresa). Há o processo de manutenção dos prestadores de serviço, o qual passa, entre outros 

aspectos, pela revisão dos questionários, pesquisa de mídia negativa e acompanhamento de ocorrências na prestação 

de serviços 

7.3. Descreva o processo de investimento. 

Processo de investimentos de Renda Fixa 

O processo de investimento em renda fixa tem seu início na definição do montante de risco de mercado a ser utilizado: 

quanto maior a convicção dos gestores no cenário prospectivo, maior tende a ser a utilização do orçamento de risco 

disponível. 

Uma vez definido o montante de risco de mercado, os gestores tomam decisões de três naturezas: a duration total do 

portfólio, o posicionamento na curva de juros (escolha dos vencimentos), e a escolha entre títulos prefixados ou atrelados 

à inflação. Também no âmbito do risco de mercado, decidem-se os vencimentos e os instrumentos a serem utilizados 

para a gestão da exposição à taxa SELIC/CDI (spread duration management). Estas decisões são tomadas no Comitê 

de Renda Fixa, que ocorre pelo menos uma vez por mês. 

As decisões sobre a duration total do portfólio e o posicionamento na curva de juros é tomada com base em discussões 

sobre o cenário prospectivo para a inflação e a provável resposta da autoridade monetária a este cenário. Variáveis 

macroeconômicas, como o hiato do produto doméstico e as condições financeiras globais, financeiros, como a provável 

trajetória do câmbio, e técnicos, como os movimentos dos investidores no curto prazo, são levados em consideração 
para a formação da convicção dos membros do Comitê a respeito do provável movimento das taxas de juros. 
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A escolha entre títulos prefixados ou atrelados à inflação leva em consideração a inflação implícita ou de break-even 

nos títulos prefixados (diferença entre a taxa de juros prefixada e o cupom pago pelo título atrelado à inflação de mesmo 

prazo) e a liquidez dos papeis, uma vez que não há derivativos líquidos que substituam os títulos atrelados à inflação. 

Assim, quando o Comitê entende que a inflação implícita está abaixo daquela projetada pela análise macroeconômica 

que embasa as decisões do Comitê, a tendência é trocar títulos prefixados por títulos atrelados à inflação, e vice-versa. 

Para esta decisão também concorre o fato de que títulos atrelados à inflação têm menos risco que seus pares prefixados 

de mesmo prazo, podendo ser uma alternativa de aumento de duration com menor volatilidade. 

Para a implementação prática das decisões de duration management, os gestores também discutem os melhores 
instrumentos para tanto: títulos à vista ou contratos futuros, operações de swap ou posicionamento via opções, etc.  

Uma terceira dimensão do processo de investimento de renda fixa (além das decisões de duration management e da 

escolha entre títulos prefixados e atrelados à inflação) é a seleção de emissões de crédito. Após extensa e detalhada 

análise sobre o risco de crédito de bancos e empresas, os gestores decidem, em Comitê próprio, o montante a ser 

adquirido de cada emissão, e a sua respectiva participação em cada tipo de portfólio administrado. Estas decisões levam 

em consideração fatores como a liquidez e o risco sistêmico de crédito, as características ESG do emissor, além do 

risco de crédito específico de cada emissor. Também são decididos os tipos de emissores que farão parte da carteira: 
corporativo, financeiro ou estruturado (FDIC). 

As decisões de investimento acima descritas resultam em um Portfólio Modelo, que serve como padrão para todos os 

portfólios particulares que compartilhem objetivos de retorno e tolerância ao risco semelhantes. Este Portfolio Modelo, 

portanto, carrega todas as ideias de investimento dos gestores, e garante que todos os clientes compartilharão essas 

mesmas ideias de investimento. O portfólio particular de cada cliente será o resultado de restrições específicas do cliente 
aplicadas ao Portfólio Modelo, além de restrições de liquidez presentes no momento da implementação das estratégias.  

Processo de Investimentos - Multimercados 

A gestão dos fundos multimercados da Western Asset caracteriza-se por apresentar forte viés MACRO. Isto significa 

que a construção das carteiras tem como base uma intensa análise do cenário macroeconômico, de modo a identificar 

as tendências nos preços dos ativos para prazos distintos. O processo se caracteriza por ser top down, ou seja, começa 

com a discussão sobre o cenário macroeconômico global, depois sobre o cenário doméstico, para então serem 

discutidos os instrumentos que melhor representem as teses de investimento. As carteiras podem apresentar teses de 

investimento com diferentes prazos de maturação. Pode haver posições direcionais ou de arbitragem, inclusive 

envolvendo mais de uma classe de ativo. Além disso, a carteira pode ser composta por posições que visem proteger de 

perdas algumas teses de investimento, caso estas se mostrem incorretas, explorando assimetrias ponderadas pelas 
correlações entre os ativos. 

A gestão dos fundos multimercados não se restringe a nenhum mercado ou ativo específico, podendo buscar retornos 

tanto em renda fixa (moedas, juros, inflação, crédito privado) quanto em renda variável, através de vários instrumentos, 

como ativos à vista e derivativos. Os fundos não têm limite mínimo de risco a ser utilizado, nem alocação mínima em 

alguma classe de ativo específica. Todas essas decisões baseiam-se no grau de convicção do time de gestão de fundos 
multimercados da Western Asset e nos limites de risco determinados nos diversos mandatos. 

O time de gestão de multimercados conta com o apoio de toda a equipe de investimentos da Western Asset, tanto no 

Brasil como no mundo. Com o objetivo de testar as suas teses de investimento, assim como receber novas ideias de 

investimentos e estratégias que estejam alinhadas com o seu cenário Macro, a equipe reúne-se formalmente, duas 

vezes por mês, com todo o time local de investimentos, onde tem a oportunidade de expor suas visões e cenários. Além 

disso, a equipe de multimercados discute diariamente as posições e seus respectivos tamanhos vis-à-vis os movimentos 

de preços. 

Processo de Investimento em Renda Variável 

O Processo de Investimento de Renda Variável é baseado na pesquisa de ações e setores e em metodologia de 
construção do portfólio que considera o retorno e o risco relativos contra os benchmarks preestabelecidos.  
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Pesquisa e seleção de ações 

O processo de análise de empresas da Western Asset leva em consideração aspectos qualitativos e aspectos 
quantitativos. 

Os aspectos qualitativos passam pela análise da empresa em quatro dimensões: 

 Vantagens competitivas: dentre as vantagens competitivas, consideramos a estratégia de longo prazo da empresa, a 

diferenciação do seu produto, a força de suas marcas no mercado, a qualidade geral percebida de seus 

produtos/serviços, as barreiras à entrada de novos competidores, o custo de migração do cliente para competidores, a 

vantagem ou vulnerabilidade tecnológica da empresa, a robustez de sua base de ativos; 

 Eficiência operacional: a análise da eficiência operacional passa pela avaliação da estrutura de custos, do processo 

de manufatura, da gestão de capital de giro e da incorporação de tecnologia nos processos da empresa;  

 Escala, escopo e diversificação: analisamos a diversificação dos produtos ou serviços oferecidos, a diversificação 

geográfica, o tamanho do mercado servido, o market share neste mercado, a posição dos produtos ou servidos no ciclo 

de vida do mercado; 

 Rentabilidade: retorno histórico sobre o capital, margens históricas, volatilidade do EBITDA. 

 ESG e Management: analisamos a governança e tratamentos minoritário dentro das companhias, a qualidade e 

aderência às políticas da empresa, sustentabilidade socioambiental do negócio, transparência e experiência e histórico 

de desempenho do management. 

Uma vez realizada a análise qualitativa, é atribuído um rating para a empresa, e que resulta em um Retorno Mínimo 

Requerido. Este Retorno Mínimo Requerido mede a qualidade geral da empresa, e servirá de filtro para a seleção 

posterior dos papeis. Um exemplo: sejam duas empresas, A e B. A primeira é de melhor qualidade geral e, portanto, 

tem Retorno Mínimo Requerido menor que a segunda. Mesmo que o potencial de alta da empresa B seja maior que o 

potencial de alta da empresa A, está poderá ser escolhida em detrimento da outra, pois o que importa não é o potencial 

de alta, mas a diferença entre o potencial de alta e o Retorno Mínimo Requerido de cada empresa. Assim, o Retorno 

Mínimo Requerido reflete as opiniões qualitativas dos analistas em relação àquela empresa, o que influenciará em sua 
posterior seleção. 

O cálculo do retorno esperado é a parte quantitativa da análise. A análise parte do cálculo de um “múltiplo alvo”, a partir 

dos múltiplos históricos, atual e “justo” de acordo com o julgamento do analista. O múltiplo pode ser o P/L, o EV/EBITDA 

ou qualquer outro que mais se adeque ao caso específico. Uma vez calculado o múltiplo alvo, e a partir da projeção de 

lucros para os próximos dois anos, calcula-se um “preço alvo” para este período. Compara-se então o este “preço alvo” 
com o preço atual da ação, chegando-se assim a um Retorno Esperado. 

Este Retorno Esperado é então comparado com o Retorno Mínimo Requerido calculado na parte qualitativa. Se o 

Retorno Esperado for superior ao Retorno Mínimo Requerido, a empresa passa para a próxima fase da análise 
quantitativa, em que se faz uma modelagem financeira detalhada. 

A modelagem financeira detalhada leva em consideração métricas de retorno e de risco. Dentre as métricas de retorno, 

são consideradas principalmente a previsão de resultados e o balanço da empresa, usados para a projeção de seu fluxo 

de caixa. Dentre as métricas de risco, consideramos o custo do capital (função do risco-país, da taxa de juros 

internacional e do beta da empresa), o custo da dívida e a estrutura de capital. Uma vez estimadas estas métricas, 
chega-se a um preço justo para a ação, pela metodologia do Fluxo de Caixa Descontado ou outro equivalente.  

Modelo de Construção do Portfólio (Portfólios-Modelo) 

Outros fatores, no entanto, são considerados para determinar o peso da ação no portfólio, como a sua liquidez, possíveis 

triggers de curto prazo ou eventos societários relevantes, e a convicção dos gestores e analistas no case analisado. 
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É utilizado o conceito de Portfólio-Modelo, que é replicado para todos os mandatos similares. Assim, as melhores ideias 

são implementadas para todos os clientes, sempre respeitadas as características particulares de cada mandato. Os 

gestores utilizam o portfólio-modelo como uma referência para a construção e administração das carteiras, e executam 

compras e vendas de ativos para atender aos fluxos de aplicações e resgates, visando manter a aderência ao mesmo. 

É a partir desse modelo que uma carteira nova de uma determinada estratégia é inicialmente montada, por meio de 
compras graduais que observem as condições de liquidez do mercado. 

Um sistema desenvolvido pela própria Western Asset importa os portfólios-modelo e propõe as mudanças que devem 

ser implementadas nas carteiras para que estas estejam alinhadas com as decisões dos gestores. Isso não significa 

que as compras e vendas sejam implementadas automaticamente. Os gestores julgam qual é o melhor momento para 

a implementação da estratégia, podendo inclusive não executar uma certa decisão caso os preços dos ativos se movam 
de forma relevante e reduzam o ganho potencial da estratégia. 

O Comitê de Investimentos de Renda Variável revisa frequentemente o portfólio-modelo. A aderência das posições 

correntes do mandato ao portfólio-modelo é revisada diariamente pelos gestores. O Comitê de Performance revisa 
mensalmente a consistência do desempenho da carteira contra os benchmarks estabelecidos.  

A liquidez das ações que compõem o portfólio-modelo é acompanhada periodicamente pelo Departamento de Renda 

Variável. Para tal, é utilizado um modelo proprietário que calcula o número de dias necessários para a venda de toda a 
posição existente em cada ação. 

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

A Western Asset realiza este controle conforme metodologia de cálculo do prazo médio da carteira de títulos do FUNDO 

regulamentada pela Secretaria da Receita Federal, ou aplicar em cotas de Fundos de Investimentos que possibilitem a 

caracterização do FUNDO como fundo de investimento de Longo Prazo para fins tributários, nos termos da legislação 

aplicável. 

A carteira de ativos financeiros do FUNDO terá de ser superior a 365 dias para ser considerada como Fundo de Longo 

Prazo. 

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.  

A Western Asset trabalha tanto com discount brokers quanto com research brokers. A avaliação das corretoras é 

realizada, no início de cada trimestre, conforme os critérios definidos na política interna. Para cada um dos critérios é 

estabelecido no modelo de avaliação um peso com base em uma avaliação da importância e impacto para o 
desempenho das atividades. 

As notas têm sua média simples calculada, o que resulta em uma nota do critério. Depois, uma média ponderada das 

notas dos critérios resultará na nota final para a corretora o que leva à uma classificação. Por fim, cabe ressaltar que a 

classificação é utilizada apenas como uma diretriz para distribuição a ser perseguida pelo departamento de Investment 

Management e pode variar de acordo: (i) com o número de corretoras objeto de avaliação e a respectiva nota atribuída; 
(ii) com as estratégias de investimentos; e (iii) condições de mercado. 

O Comitê de Revisão de Corretoras (Broker Review Committe) reúne-se trimestralmente para avaliar o nível de 

concentração em cada corretora em comparação aos limites previamente definidos, solicitando esclarecimentos quando 
for o caso. 

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

de acompanhamento. 

Primeiramente, cabe informar que a verificação do cumprimento de todos os limites legais e contratuais previstos nos 

regulamentos dos fundos é realizada pela área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de 
Compliance da Western Asset. 
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Com o apoio dos integrantes do Departamento Jurídico, esta área avalia os regulamentos, as Políticas de Investimentos 

dos Clientes e os Contratos, e parametriza os limites, as vedações, os termos e as condições com os sistemas de 

controle de enquadramento, sendo o Compliance Center o sistema principal, que permite o controle e o monitoramento 

diário das ordens de compras e vendas, seguindo três diferentes processos de verificação de enquadramento, quais 

sejam:  pre-trade, post trade e batch. 

 

Os investimentos realizados no segmento exterior são avaliados em todos os processos mencionados acima com base 
nas políticas de investimentos, nos limites, nas vedações dos regulamentos dos fundos e na legislação vigente.  

Pre-trade 

Antes da execução de uma ordem de venda ou compra, a área de Gestão encaminha para a área de Portfolio 

Compliance todas as especificações da transação que pretende realizar, tais como: tipo do ativo a ser negociado, 

quantidade, volume financeiro e participantes da ordem mediante os sistemas internos que possuem integração 

automática. Somente após aprovação da área de Portfolio Compliance a área de Gestão poderá executar as ordens 
junto às contrapartes do mercado. 

Post trade 

Processo realizado no intraday para checagem das operações realizadas após avaliação do processo pre-trade. 

Batch 

Batch é o processo de verificação de enquadramento de fundos e carteiras, que é realizado após processamento final 

da carteira e efetivado em D+1. 

 

Por fim, a área de Portfolio Compliance é composta por dois funcionários dedicados, sendo funcionalmente 

independente em relação às demais áreas de negócio, reportando-se diretamente à Diretora de Legal e Compliance e 

Gestão de Risco. 

 

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. 

Sim. A Western Asset realiza a atividade de distribuição para um escopo de clientes extremamente restrito, sendo 

representado predominantemente por clientes institucionais, fundos de investimentos sob administração de terceiros e 

eventualmente algumas pessoas jurídicas. Em alguns casos, realizamos distribuição para clientes RPPSs. 
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O processo de Suitability aplicado pela Western Asset, considerado o escopo restrito de sua atividade de distribuição, 

aplica-se aos clientes que sejam RPPSs e considerados como Não Qualificados. A metodologia aplicada, não é por 

cômputo de carteira e sim nota do cliente versus nota do produto aplicado. Resumidamente, caso a nota do cliente ou 

do produto sejam alterados, a aderência dos investimentos deve ser verificada e, caso seja impactada, devem ser 

tomadas as providências aplicáveis. Periodicamente as notas dos produtos sujeitos ao processo de suitability devem 

ser revistas, bem como o perfil de risco dos clientes, em consonância ao prazo estipulado na regulamentação.  

No que tange aos processos de cadastro, quanto a abertura de relacionamento para aplicações em fundos de 

investimento, a área de Client Services verifica o kit cadastral aplicável ao tipo do cliente. No caso de clientes 

institucionais o kit é composto por: Ficha Cadastral PJ e PF (para os representantes legais), cartão de assinatura, outros 

documentos conforme aplicável (incluindo questionário de Suitability) e são encaminhados conforme o caso, os 

documentos legais do fundo incluindo o Termo de Adesão. As informações coletadas no âmbito do processo de cadastro 

reúnem os dados requeridos pela regulamentação aplicável. 

A área de Client Services solicita ao cliente que envie os documentos listados acima, devidamente assinados, com a 

respectiva documentação societária a fim de verificar os poderes dos representantes legais. Após o recebimento da 

documentação aplicável, a qual é verificada e arquivada de forma física e/ou eletrônica, a área de Client Services efetua 

os cadastros aplicáveis no sistema CARS (Client Account Reference System), sistema proprietário que, dentre outras 

funções, registra diversas informações dos clientes, fundos e carteiras administradas, tais como, mas não limitadamente: 

CNPJ, denominação completa, data de início de relacionamento, e ‐ mail, endereço, contas bancárias, etc. Encerradas 

as etapas acima, e contanto que tenha sido concluído o processo de KYC (Know your customer) sem restrições, o 

cliente estará apto a realizar operações. 

O processo de KYC se inicia com o preenchimento das informações aplicáveis pelo Gerente de relacionamento 

responsável e a avaliação do Departamento de Legal e Compliance. Este processo passa pela condução de pesquisa 

de mídia negativa em sistema contratado e outras pesquisas a fontes públicas. Ao final, o Departamento de Legal e 

Compliance formaliza sua conclusão. Conforme a atribuição de risco de suscetibilidade ao risco de lavagem de dinheiro, 

e/ou se for identificado vínculo a Pessoa Politicamente Exposta, o relacionamento pode depender de aprovação no 

Management Committee. 

O monitoramento de PLDFT é realizado em grande parte pelo Departamento de Legal e Compliance. Para as atividades 

de monitoramento são utilizadas bases internas, incluindo as informações de cadastro do cliente, informações públicas, 

e o sistema Risk Money (para avaliação das mídias negativas).  

Em princípio, considerando os tipos de produtos e serviços oferecidos (distribuição de fundos registrados sob a ICVM 

555 e gestão discricionária de recursos de terceiros) e o público alvo atingido, o tipo de produto não é um diferencial em 

si que agrega risco de suscetibilidade à lavagem de dinheiro. Caso esta condição seja alterada, os novos produtos serão 

revisados sob a ótica de risco de suscetibilidade à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e no processo de 

monitoramento de PLDFT. 

 

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 Western Asset contrata distribuidores em nome dos fundos de investimentos na qualidade de Administradora de seus 

fundos. Na qualidade de Gestora ela não realiza tal terceirização. Para o primeiro caso, existe um processo inicial de 

seleção do distribuidor (due diligence), por meio do qual são avaliados detalhadamente seus processos de "Conheça 

seu Cliente" e "Prevenção e Monitoramento de Lavagem de Dinheiro", sendo apenas selecionados os distribuidores 

cujos controles sejam compatíveis com os padrões adotados pela Western Asset. Uma vez selecionado, é realizada 

uma revisão anual dos controles e procedimentos do distribuidor. A Western Asset possui seus fundos distribuídos por 

22 instituições. O nome e CNPJ dos terceiros contratados está disponível para consulta em nossa sede. 

 

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? 
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A prospecção de clientes/distribuição de fundos é feita pela área de Client Services & Marketing, cuja as funções estão 
descritas abaixo. 

Institutional and Channel Sales 

 Gestão do relacionamento de clientes institucionais; 

 Prospecção de novos clientes no segmento institucional; 

 Gestão do relacionamento com as instituições distribuidoras de produtos da companhia; 

 Prospecção de canais distribuidores. 

Product Specialists 

 Análise e desenvolvimento de novos produtos para o mercado e revisão da estrutura de produtos já existentes; 

 Provisão de estudos e esclarecimentos sobre a performance dos produtos aos clientes;  

 Monitoramento das atividades de implementação e alteração de mandatos junto a clientes institucionais e canais de 

distribuição. 

Client Service & Marketing Support 

 Elaboração de materiais de marketing para clientes e parceiros; 

 Gestão de mídia e comunicação e assessoria de imprensa; 

 Assessoria e suporte ao relacionamento com clientes. 

 Client Support: dividido em 2 equipes distintas: 

 CATT (Client Account Transition Team): tem como função coordenar e monitorar os contratos referentes à 

constituição e implementação de novos mandatos e a eventuais alterações de produtos de clientes institucionais e 

varejo, interagindo com o cliente final e prestadores de serviços. Esta equipe é também responsável pela 

implementação de novas estruturas de trabalho com os canais de distribuição e pelo controle da documentação 

societária das partes envolvidas; 

 CSA (Client Service Associate): tem como função assessorar os gerentes de relacionamento no atendimento aos 

clientes institucionais e aos canais de distribuição, preparar e desenvolver relatórios de performance e informações 

referentes aos produtos e coordenar o envio de relatórios gerenciais e contábeis para os clientes institucionais. 

 

O perfil dos clientes está especificado na tabela abaixo. 

Tipo R$ em bilhões 

  
Institucional 36.1 

 Varejo / Private 9.4 

Seguradoras 1.9 

RPPS 2.1 

Empresas 0.1 

 Total 49.8 

*Todos os clientes “Varejo”, “Private” e “Empresas” da companhia investem via distribuidores terceirizados.  

 

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. 

A Western Asset distribui fundos diretamente apenas para os seus clientes institucionais. É parte do processo da 
empresa exigir o termo de adesão e de ciência de risco (que inclui o de risco de crédito) devidamente assinados no 
momento do primeiro aporte. As cópias físicas e eletrônicas são devidamente arquivadas. 
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A realização da distribuição na modalidade conta e ordem (incluindo mas não se limitando às pessoas físicas) é realizada 
através da contratação de outras instituições, de forma que nestes casos não temos acesso ao investidor. Antes de 
celebrar tais contratos, as referidas instituições passam necessariamente por um minucioso processo de due diligence, 
no qual seus principais processos são avaliados, inclusive a obtenção e guarda de termos de ciência de risco.   

Para aplicações e resgates por telefone, e no caso específico de resgates há procedimento de confirmação das 
solicitações (“call back”), bem como o prévio cadastramento das contas correntes para as quais os recursos serão 
transferidos. Ainda, para toda ordem de movimentação que recebemos, nós replicamos o email indicado que vamos 
processar devidamente de acordo com as informações indicadas na mensagem dentro do horário estabelecido (“mail 
back”). 

 

9. Risco 

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

Desligamentos 

Data Nome Responsabilidade Motivo 

1 trim 19 Luciano Lucenti Risk Officer Desligamento da empresa 

3 trim 19 Julio Pinheiro Risk Officer Mudança de área 

2 trim 20 Leonardo Sant́ ana Risk Officer Desligamento da empresa 

 

Contratações 

Data Nome Responsabilidade 

2 trim 16 Luciana Silveira Diretora de Gestão de Riscos* 

3 trim 19 Leonardo Sant́ ana** Risk Officer 

3 trim 19 Felipe Lopes Risk Officer 

* Com a adaptação para a ICVM 558, a Diretora de Legal e Compliance, assumiu a responsabilidade de Diretora de Gestão de Risc os e a equipe local de 

Riscos passou a reportar-se também a ela. 

** Já era funcionário da Western Asset, mudou da área de Produtos para Risco. 

 

9.2. Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?  

A área de Risk management gera diariamente relatórios de controle de risco das posições de todos os portfólios (“MAPS 

reports”), para análise das equipes de Investments e Portfolio Compliance. Tais relatórios contêm informações sobre 

exposição das carteiras às classes de ativos, utilização de orçamento de risco, aderência ao benchmark (quando 

aplicável), entre outros dados gerenciais referentes à gestão dos portfólios. 

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

atividades. 



 

Questionário ANBIMA de Due diligence para gestor de recursos de terceiros                                                                                                               Fevereiro 2021 

 

  Western Asset 

 24 

 

 

A análise de crédito é executada pela Área de Pesquisa de Empresas, que é composta por 7 profissionais de grande 

experiência. A equipe local também interage com os analistas da Western Asset dedicados a Mercados Emergentes 

Globais, que desenvolvem pesquisas de investimento fundamentalistas sobre empresas brasileiras. Ademais, a Western 

Asset também se utiliza de relatórios externos de corretoras, selecionados de forma rigorosa e interpretados com senso 

crítico. 

Análise de Crédito 

A concessão de crédito para aquisição de títulos e valores mobiliários emitidos por empresas, e o estabelecimento de 

limites para instituições financeiras e contrapartes é suportada por um minucioso processo de análise de crédito, o que 

inclui contato direto com a alta administração da contraparte/emissor sempre que necessário, representado de maneira 

resumida na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metodologia utilizada para a análise de crédito depende da natureza do ativo, conforme descrito a seguir:  

 

 Instituições Financeiras: A análise formal ocorre a partir de pedido dos gestores de renda fixa para determinado banco 

ou contraparte. Após análise da Área de Pesquisa de Empresas, os limites de crédito são estabelecidos observando-se 

porte, patrimônio líquido, natureza do controle do capital (subsidiária de controle integral estrangeiro, nacional com 

participação de estrangeiros, nacional privado, governo federal), segmento de atuação (middle, varejo, financiamento, 

atacado/investimento), o prazo e o rating proprietário. Um minucioso relatório de crédito também é produzido; 

 Empresas: O processo inicia-se com o recebimento de propostas de aquisição de títulos ou valores mobiliários no 

mercado primário ou secundário pelos gestores de renda fixa. A proposta e toda documentação recebida é encaminhada 

à Área de Pesquisa de Empresas. Esta unidade é responsável pela análise formal de crédito e projeções 

compreendendo o prazo da transação proposta, de modo a verificar-se a capacidade de pagamento do emissor. Caso 

Análise de crédito e 
atribuição de rating 

interno

Análise da emissão 
(senioridade, garantias, 
covenants, quórum de 

assembleias, etc,)

Definição dos limites de 
crédito

Rating interno e limites 
de crédito são 

submetidos à aprovação 
do Comitê de Crédito

Revisões periódicas de 
crédito (pelo menos 

anualmente, e sempre 
que necessárias) 

 Diretor de Investimentos

 Superintendente de Pesquisa

 Gestores 

 Analistas

 Por emissor / grupo econômico

 Por emissão / instrumento

 Por cliente (ajustado pelo risco)

• Modelo proprietário
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o crédito possua garantias, as mesmas são também analisadas. No entanto, a aprovação do crédito é fundamentada 

principalmente no risco do emissor, e não nas garantias oferecidas; 

 Operações Estruturadas: No caso de operações estruturadas (FIDCs, CRIs, CCBs colateralizadas, etc.), a análise 

envolve a qualidade de crédito do colateral (créditos, recebíveis, etc.), os aspectos regulatórios e legais, os mecanismos 

de pagamento e fluxo de caixa e os riscos operacionais (incluindo a revisão dos participantes envolvidos: cedentes, 

gestores, consultores etc.), entre outros pontos. Tais aspectos são ponderados pelos mecanismos de proteção de 

crédito disponíveis (subordinação, sobrecolateralização, spread excedente, garantias etc.); 

 Contrapartes: A análise de contrapartes (corretoras e bolsas) levam em conta, entre outros aspectos, a tradição da 

contraparte no mercado, a qualidade e a estabilidade da administração e seu conservadorismo, além dos números 

publicados e auditados e do tipo de contrato que rege a relação entre a contraparte e os fundos e carteiras administrados 

pela Western Asset (corretoras/distribuidoras de menor porte prestam serviços através de contratos de corretagem, com 

o que o risco da liquidação financeira das operações na BM&F são transferidos para instituições maiores).  

A análise de crédito é mandatória para quaisquer títulos privados. Somente após serem submetidos e aprovados pelo 

Comitê de Crédito, os títulos ou valores mobiliários poderão integrar as carteiras ou os fundos administrados pela 

Western Asset, desde que sejam considerados atrativos pelos gestores nas condições de preço correntes.  

A exposição ao risco de crédito é revisada periodicamente por intermédio de processo formal de análise de crédito e de 

revisão da carteira. Para cada um dos papéis presentes na carteira de crédito, tal revisão ocorre com periodicidade, no 

mínimo, anual, podendo ser mais frequente de acordo com o grau de risco associado ao título (papéis mais arriscados 

são revisados com mais frequência). 

Ratings Internos 

A Western Asset utiliza um modelo proprietário para avaliação de risco de crédito. O objetivo principal do modelo é 

estabelecer ratings internos relacionados com a probabilidade de default de contrapartes e emissores. Além destes 

ratings internos, são também observados, de maneira secundária, os ratings produzidos por agências de classificação 

de risco independentes, como Standard & Poor's, Moody's Investors Service e Fitch Rating. 

Entre as diversas utilizações do modelo, destacamos: 

 Avaliação da evolução da qualidade de risco de emissores e contrapartes 

 Classificação da qualidade de risco de emissores e contrapartes para processos internos de crédito 

 Estabelecimento de limites para emissores e contrapartes 

A Western Asset acredita que a utilização de ratings proprietários no processo de crédito em conjunto com o 

estabelecimento de limites associados a esses ratings constitui uma poderosa ferramenta para monitoramento e 

gerenciamento do risco de crédito. 

Limites de Crédito por Emissor e por Carteira 

Como resultado do processo de pesquisa de crédito, são estabelecidos limites máximos de exposição por 

emissor/contraparte, para o total de recursos administrados pela Western Asset. No caso de crédito corporativo, os 

limites de crédito para cada emissão são definidos de acordo com o rating interno estabelecido para o emissor, segundo 

os critérios de análise descritos anteriormente, além das características próprias da emissão, como tamanho, prazo etc. 

Adicionalmente, a exposição de cada fundo ou carteira ao mesmo emissor/contraparte deve seguir a legislação vigente, 

assim como os limites estabelecidos para o mandato e regras internas prudenciais de diversificação.  
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Eventos de deterioração de crédito e default 

O processo de análise e seleção de ativos de crédito tem como objetivo a identificação dos emissores e emissões que 

devem apresentar um bom desempenho ao longo do tempo e, em alguns casos, um desempenho até melhor do que 

esperado, como quando existe a expectativa de que a classificação de risco do ativo melhore ao longo do tempo, 

tornando o retorno inicial ainda mais atrativo. Por vezes acontece o contrário, e um emissor que selecionamos acaba 

tendo um desempenho pior do que o previsto, por razões particulares ou por questões de deterioração econômica ou 

setorial.  

A Western Asset se preocupa em monitorar ativamente o desempenho dos emissores, de maneira a tentar antecipar 

tais eventos de deterioração, permitindo ao gestor iniciar negociações com o emissor o quanto antes e, assim, conseguir 

condições mais favoráveis em uma eventual rolagem da dívida. Além disso, nos preocupamos em analisar 

cuidadosamente os eventos de liquidação antecipada, covenants, e outros mecanismos que possibilitem aos 

investidores acelerar o vencimento de uma dívida antes de uma deterioração maior. Tais elementos podem também 

permitir a revisão dos termos da emissão, como a taxa de retorno ou as garantias envolvidas, de forma a adequar o 

investimento ao risco envolvido. 

A Western Asset mantém um histórico bastante limitado de eventos de default na gestão de carteiras de títulos privados 

locais. Além disso, os poucos eventos observados geralmente ficaram circunscritos a mandatos com maior apetite por 

risco, que exploram o universo de investimento em crédito high yield. Nesses casos, a Western Asset participou de 

forma ativa e fiduciária na renegociação das obrigações de tais companhias, contribuindo para evitar ou minimizar 

perdas nos portfólios envolvidos. 

A Western Asset possui em sua estrutura um departamento dedicado à pesquisa de Emissores, o qual é liderado pelo 

Superintendente de Pesquisa de Emissores que responde diretamente ao Diretor de Investimentos. Este depar tamento 

realiza a análise de emissores, financeiros ou não, e suas respectivas emissões por meio de modelos proprietários e 

discussões em comitês. O departamento acima mencionado conta ainda com o suporte de outros departamentos, tais 

como:  

 Legal: atua no processo de avaliação dos documentos relativos às emissões/ativos adquiridos, ou de qualquer outro 

suporte jurídico que se fizer necessário.  

 Compliance: atua nos casos em que for considerada necessária pesquisa de mídia negativa dos envolvidos (empresa 

emissora, controladores e o que mais for necessário) ou informações desabonadoras.  

 Portfolio Compliance: suporta a verificação da aderência dos investimentos em crédito privado consoante o disposto 

nas regras aplicáveis aos fundos e carteiras administradas, sendo um processo realizado diariamente via sistema 

específico. Este departamento juntamente com o jurídico auxilia o Departamento de Pesquisa de Emissores na 

interpretação de questões regulatórias aplicáveis às regras de clientes de acordo com o instrumento financeiro avaliado 

para aquisição.  

 Risco: diariamente calcula e armazena diversas métricas de Risco que dão suporte ao monitoramento dos ativos de 

crédito privados de todos portfólios. Entre essas métricas, podemos destacar sensibilidade dos fundos a movimento nos 

Spread de Crédito dos títulos privados, simulação de perdas em cenários de estresse baseados em choques nas curvas 

de Spread de Crédito e exposição dos portfólios a ativos de crédito privado distribuídos por diversos prazos. A equipe 

de Risco também conta com a realização de Comitês para discutir os principais riscos dos fundos de investimento, 

incluindo Risco de Crédito.  

Vale esclarecer que nos casos em que for necessária opinião jurídica especializada, a Western Asset poderá contratar 

terceiros, embora esta não seja uma prática comum. 
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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? 

Resposta no item 9.3 

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.). 

A abordagem ESG é essencial para a nossa filosofia de investimento fundamentalista de longo prazo. A Western Asset 

possui processo de análise de investimento no qual as questões ESG possuem os seguinte pilares: 

 Processo: frameworks proprietários de ESG; dados de ESG integrados nos sistemas de risco de alguns escritórios; 

diálogo com gestores para abordar risco e motivar mudanças 

 Filosofia: abordagem de investimentos de longo prazo baseada no valor justo fundamental dos ativos; engajamento 

com os emissores 

 Pessoas: Head Global de Investimento ESG; times internacionais de especialistas setoriais; analistas de pesquisa 

dedicados a ESG 

Estes elementos resultam na elaboração de um portfólio com soluções ESG integradas para todas as classes de ativos 

de renda fixa, além de customização para atender os objetivos e valores dos clientes. 

Em nosso processo de análise, estima-se o fluxo de caixa futuro das empresas em períodos mais longos. Neste ponto, 

as práticas de sustentabilidade de longo prazo da empresa investida podem ser consideradas É neste processo que 

são consideradas as práticas de sustentabilidade de longo prazo da empresa investida (analisadas sob as dimensões 

de governança corporativa, de produto, ambiental e social). Empresas que não se preocupam com estas práticas 

tendem a mostrar lucros decrescentes ao longo do tempo. Ao contrário, empresas com práticas estabelecidas possuem, 

em geral, maior chance de manter ou aumentar seus lucros ao longo do tempo. Tudo o mais constante, quanto maior o 

lucro de uma determinada empresa, maior o seu “valor justo” e, consequentemente, maior seu potencial de valorização. 

Como consequência, o peso de empresas com práticas de sustentabilidade tende a ser superior nas carteiras geridas 

pela Western Asset quando comparado aos dos principais benchmarks conhecidos no mercado. 

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. 

Ao perceber-se uma piora na qualidade de crédito, o assunto é discutido em Comitê de Crédito extraordinário, podendo 

levar ao rebaixamento do rating interno (independentemente do rating público), e ao estabelecimento de estratégias 

para a renegociação da dívida, procurando induzir o emissor a adotar  providências que aumentem a probabilidade de 

pagamento da dívida. 

 

9.7. A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, 

organograma e a qualificação dos profissionais. 

Sim, a Western Asset possui uma área própria de Tecnologia da Informação, responsável pela gestão de sistemas e 

infraestrutura (rede, telecomunicações, datacenter, desktops, telefonia etc.). 
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Veja a seguir o organograma do departamento: 

 

 
Dentre as atuais atividades da área de TI, destacam-se: 

 

 Suporte às plataformas locais e regionais de sistemas (desenvolvimento e manutenção de sistemas); 

 Suporte ao ambiente de infraestrutura, coordenando atividades locais e regionais; 

 Implementação de projetos de TI, alinhados às estratégias de negócio; 

 Preparação e controle de orçamento de tecnologia; 

 Gerenciamento dos processos de controle de segurança da informação e de recuperação dos sistemas em casos de 
contingência; 

 Relacionamento com fornecedores de serviços de IT (sistemas terceirizados e infraestrutura). 

Abaixo qualificação dos profissionais da área: 

 

9.8. Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.  

Todas as ordens executadas pelos Traders são registradas no sistema de boletagem e capturadas pelos sistemas 

contábil e de instrução de liquidação da Western Asset já alocadas para as respectivas carteiras.  

ARTUR RODRIGO DERRE SARTORELLI POS GRADUADO

ELCIO JOSE DA SILVA NEGRINI CURSO SUPERIOR COMPLETO 

GEORGE YAUKONG WANG CURSO SUPERIOR COMPLETO

IGOR DE CAROLI MANHA CURSO SUPERIOR INCOMPLETO

MARCO ANTONIO PALADINO CURSO SUPERIOR COMPLETO

SERGIO ANTONIO DO NASCIMENTO CURSO SUPERIOR COMPLETO

QUALIFICAÇÕES:
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A área de Suporte a Investimentos, organizacionalmente independente da área de Gestão de Investimentos, 

complementa, quando necessário, as informações requeridas para gerar as instruções de liquidação aos custodiantes 

(tais como dados de lastro de operações compromissadas, códigos do papel junto ao custodiante e depositário, etc.). 

As instruções de liquidação são geradas e transmitidas aos custodiantes na forma prevista nos contratos ou acordos 

operacionais correspondentes. 

Os custodiantes, por sua vez, fazem a confirmação das operações executadas junto às respectivas contrapartes, 

conforme as instruções de liquidação, e lançam as operações nos sistemas de liquidação do mercado. Caso haja alguma 

divergência no batimento de uma operação entre a instrução de liquidação fornecida pela Western Asset e a informação 

da contraparte, o custodiante informa a área de Suporte a Investimentos para que se proceda a regularização da 

respectiva instrução, se for o caso, ou seja esclarecida a diferença entre o Trader da Western Asset e o Trader da 

contraparte. A área acompanha as liquidações e possíveis problemas junto às contrapartes e aos custodiantes até a 

confirmação final de que todas as transações foram liquidadas nos respectivos sistemas de liquidação do mercado. 

A área de Suporte a Investimentos efetua também o registro de todas as operações executadas no seu sistema contábil 

e mantém as posições de investimento permanentemente atualizadas (incluindo eventos corporativos) e controladas 

individualmente por conta. Diariamente, esta área executa a reconciliação entre as posições de investimentos 

registradas em seu sistema contábil e as posições reportadas pelos custodiantes das contas por meio de relatórios ou 

arquivos eletrônicos. Todas as diferenças são prontamente identificadas e reportadas internamente até a 

correspondente resolução. 

 

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

A Western Asset não utiliza sistema de gravação de ligações telefônicas. Tal procedimento poderá ser adotado caso 

venha a ser requerido pelas autoridades locais. 

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).  

São realizados backups diários dos servidores e storages. Esses backups são feitos de duas formas: Em disco, o qual 

é replicado para o site de contingência e ambos locais de armazenamento tem a retenção de 2 meses, e em fita 

magnética. Existem 2 políticas de retenção das fitas: Os backups diários tem retenção de 7 dias e os backups mensais 

tem retenção de 10 anos. As fitas, são enviadas para armazenamento em custodiante externo. Backups dos desktops 

dos usuários também são realizados diariamente em disco e os dados replicados para o site de contingência.  

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

O acesso físico ao Data Center é restrito às equipes responsáveis pela manutenção do ambiente e equipamentos. Esse 

acesso é realizado por meio de crachá do funcionário e PIN. Havendo a necessidade da presença de pessoa não 

autorizada, é obrigatório o acompanhamento de funcionário autorizado durante toda permanência do terceiro no 

ambiente. 

O acesso lógico é restrito e feito somente pelas equipes responsáveis por cada equipamento ou tipo de equipamento 

(servidores, switches, roteadores, etc). Cada administrador utiliza o seu próprio login e só tem acesso aos recursos 

necessários para o desempenho da sua função. 

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 infraestrutura da Western Asset é composta por um parque de servidores distribuídos em diversas funções como 

domain controller, file share, database server, print servers, web server, que permitem uma utilização estável de acordo 

com a plataforma de sistemas corrente. Todos estes servidores possuem contingência e capacidade de expansão.  

Para a continuidade de negócios a empresa possui um no-break e gerador próprio, com capacidade suficiente para 

prover energia para todo nosso parque de tecnologia, incluindo datacenter, microcomputadores, telefones e ar 

condicionados. Em caso de queda, a energia passa automaticamente a ser fornecida por nosso gerador, com 

capacidade estimada de 9 horas, além de 7 dias de combustível proveniente do reservatório do edifício. Desta forma, 

podemos sempre manter nosso ambiente operacional em caso de interrupção de energia.  

A Western Asset ainda pode utilizar o gerador do condomínio onde está instalada para manutenção da energia nas 

áreas comuns do escritório e do prédio.  

A Western Asset também possui uma topologia de links bastante abrangente, composta por circuitos dedicados com 

provedores de serviços de informação (Bloomberg), corretoras, links de internet e internacionais para conexão com 

nossa matriz nos EUA, assim como outros escritórios internacionais. Todos estes links possuem redundância (link 

secundário) em caso de problema com o link principal.  

Adicionalmente, há uma infraestrutura de telefonia dedicada, localizada no próprio andar do escritório (SDH), permitindo 

uma segurança ainda maior no que diz respeito à utilização e manutenção de sua infraestrutura de voz.  

A companhia possui ainda quatro salas de vídeo conferência, com links dedicados conectando todos os escritórios e a 

matriz, assim como links ISDN de contingência que também são utilizados para vídeo conferência com clientes.  

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

Sim. A Western utiliza várias ferramentas de proteção inclusive algumas com inteligência artificial.  Essas ferramentas 

fazem parte do Gartner Magic Quadrant e fornecem proteção em todas as áreas de tecnologia. 

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

frequência? 

Testes dos sistemas são feitos diversas vezes no ano. Testes de recuperação total das aplicações mais críticas ocorrem 

anualmente, quando a Western Asset conduz exercícios que simulam a paralisação dos data centers de produção. Este 

cenário requer que a Western Asset transfira o processamento dos sistemas para seus data centers secundários. Este 

teste verifica o funcionamento dos sistemas mais críticos na central de processamento de back-up. 

Para eventos relacionados ao acesso aos escritórios, em bases anuais os times de operações da Western Asset 

executam exercícios de recuperação com seus funcionários testando as funcionalidades dos escritórios de back-up 

(Sungard, IBM e Wanbishi). A Western Asset também executa testes de seus Planos de Continuidade de Negócios para 

os outros cinco eventos (perda de energia elétrica, perda da tecnologia da informação, queda dos links e conexões, 

perda dos contatos com os principais fornecedores e perda do acesso dos principais funcionários), com o intuito de 

treinar a equipe de funcionários, assegurar que os planos estejam atualizados e garantir que o Plano de Continuidade 

do Negócio esteja adequado às necessidades da empresa. Planos de Gestão de Incidentes são testados 

trimestralmente para melhorar a comunicação durante os eventos. 

 

10. Compliance e controles Internos 
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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. Faz parte das atividades de Compliance o monitoramento contínuo da aderência às políticas internas da 

companhia, por meio do Programa de Monitoramento de Compliance. Segundo esse programa, cada atividade 

desempenhada pela empresa é avaliada conforme o seu grau de risco, a partir do qual define-se a periodicidade dos 

testes a serem realizados. 

Além dos procedimentos de controle locais, a Western Asset no Brasil é monitorada pelo Global Compliance 

Examination da Legg Mason, que supervisiona regularmente suas afiliadas. 

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  

Em relação ao procedimento de controle de preços de negociação, tem por objetivo identificar eventuais operações 

efetuadas fora do padrão previamente definido, de acordo com as características do negócio. Este monitoramento é 

realizado diariamente pela área de Portfolio Compliance. Em caso de discrepâncias de preços, o Departamento avaliará 

o caso e, se entender que não há fundamentação econômica no negócio e que este pode representar um indício de 

conduta ilícita, fundamentará sua opinião e escalará o assunto diretamente para a Diretora de Prevenção e Combate à 

Lavagem de Dinheiro. 

 

10.3. Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como  suas atualizações, pelos 

profissionais que trabalham na gestora.  

Novos funcionários passam pelo Treinamento de Compliance quando são contratados. Nesta ocasião, assinam Termo 

de Ciência e aderência ao Código de Ética, Manual de Compliance e políticas aplicáveis. Todos os colaboradores 

passam então, anualmente, pelo Treinamento Anual de Compliance, e assinam novamente o termo de ciência. Este 

processo abarca, entre outros, o uso de informações proprietárias, confidencialidade, conflitos de interesses, políticas 

de aceitação de presentes de clientes e fornecedores pelos funcionários, código de ética, etc, sem prejuízo de outros 

treinamentos de temas correlatos oferecidos pela Western Asset University. 

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

A Política de Investimentos Pessoais da Western Asset faz parte do Código de Ética, que prevê e orienta a conduta 

pessoal de todos os funcionários, além de assegurar que mantenham obrigações fiduciárias e coloquem os interesses 

dos clientes à frente de seus próprios. 

Deste modo, a Política de Investimentos Pessoais define: 

 Operações não sujeitas ao Código de Ética: tais operações não necessitam de; (i) prévia aprovação, (ii) reporte a área 
de Compliance;  

 Operações não sujeitas à prévia aprovação: Embora as operações não estejam sujeitas a prévia aprovação os 

funcionários devem comunicar a transação, por meio da entrega de formulário específico, à área de Compliance, no 

prazo máximo de 10 dias após a realização da transação, respeitando o período de retenção (vedação para venda por 

30 dias); 
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 Operações que necessitam de prévia aprovação: Antes de executar uma operação pessoal, os funcionários devem 

encaminhar à área de Compliance formulário específico devidamente preenchido com as informações da transação. 

Deste modo, a área de Compliance verifica se todos os requisitos da política estão atendidos, incluindo, mas não se 

limitando a (i) se a Empresa possui estratégia para aquele mesmo ativo financeiro a ser negociado pelo funcionário;  (ii) 

se há alguma informação relacionada aos ativos financeiros dos fundos e carteiras que possam beneficiar o funcionário; 

(iii) em caso de venda, se o ativo respeita o período de retenção disposto na Política (60 dias para fundos 

administrados/geridos pela Western Asset e 30 dias para os demais ativos sujeitos à Política); (iv) se aquela transação 
excede o limite total de operações que podem ser realizadas a cada trimestre; 

 Vedações: Algumas transações não podem ser realizadas pelos funcionários da Western Asset;  

Adicionalmente, a Western Asset mantém os seguintes controles, realizados periodicamente pela área de Compliance 

para monitorar as operações pessoais: 

 Na contratação: declaração sobre os investimentos que estão sujeitos à Política de Investimentos Pessoais, bem como 
informação sobre relacionamentos pessoais ou comerciais que possam gerar conflito de interesses; 

 Semestralmente: declaração formal de todos os funcionários sobre transações realizadas no semestre, bem como cópia 

dos respectivos extratos dessas transações, a fim de confirmar se todas as operações foram comunicadas/previamente 
aprovadas pela área de Compliance; 

 Anualmente: declaração formal de todos os funcionários sobre o cumprimento das exigências do Código de Ética e se 

possui investimentos sujeitos ao Código de Ética. 

A versão integral da Política de Investimentos Pessoais encontra-se disponível no site da Western Asset. 

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.).  

Os funcionários da Western Asset não podem adquirir títulos ou valores mobiliários se tiverem informações privilegiadas 

(informações consideradas relevantes e que não são de conhecimento público). Esta vedação vale tanto para as 

operações no âmbito pessoal quanto para as carteiras dos portfolios de investimento geridos/administrados pela 

Western Asset e encontra-se no Código de Ética da instituição.  

 

O treinamento anual de Compliance abrange este tema orientando o colaborador a identificar uma informação relevante 

e não pública e a escalar tal informação, tempestivamente, ao departamento competente. As tratativas adequadas 

podem ser: (i) bloqueio para que o valor mobiliário não seja negociado nas carteiras dos portfolios e (ii) restrição para 

negociação no âmbito de investimentos pessoais dos colaboradores. 

Resumidamente, seguem as etapas do processo de prevenção e detecção de informações privilegiadas: 

 
 Escalar rapidamente a situação 

 Não realizar operações em suas posições pessoais ou dos clientes  

 Não divulgar a informação a terceiros ou utilizá-la em benefício próprio ou dos clientes 

 

Por fim, nenhum funcionário pode disseminar intencionalmente informações errôneas ou falsas ao mercado ou realizar 

transações que indiquem ou possam indicar sinais falsos para o mercado. 
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10.7. Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na 

negociação de ativos. 

A Western Asset possui procedimento com vistas a monitorar a faixa de preços dos ativos negociados para os fundos 

de investimento ou carteiras administradas sob sua gestão. Este controle tem por objetivo identificar eventuais 

operações efetuadas fora do padrão previamente definido, de acordo com as características do negócio. Este 

monitoramento é realizado diariamente pela área de Portfolio Compliance. Em caso de discrepâncias de preços, o 

Departamento avaliará o caso e, se entender que não há fundamentação econômica no negócio e que este pode 

representar um indício de conduta ilícita, fundamentará sua opinião e escalará o assunto diretamente para a Diretora 

de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. 

 

10.8. Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, informando como se dá a 

proteção de informação entre departamentos e os potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes 

atividades. 

A Western Asset, através do Departamento de Investimentos, realiza exclusivamente gestão de recursos de terceiros. 

A gestão de recursos próprios é realizada pelo Departamento denominado “Finance”, que possui política de investimento 

específica e restrita. Este Departamento é segregado dos demais fisicamente, possui, inclusive, acesso controlado. 

Além disso, a equipe que realiza gestão de recursos de terceiros não interfere nas decisões de investimento tomadas 

pelo Departamento de Finance. 

O Departamento que executa as operações relativas aos recursos próprios da Western Asset possui total independência 

funcional do Departamento de Investimentos. Deste modo, os recursos próprios da Western Asset são totalmente 

segregados das demais contas de clientes. 

Por fim, a atividade de distribuição é realizada pelo Departamento de Client Services, funcionalmente e hierarquicamente 

segregado das atividades de gestão de ativos. 

10.9. Descreva as regras e os procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora das plataformas 

eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.  

O gestor realiza operações via telefone no mercado de balcão. O controle de operações feitas dentro e fora de 

plataformas eletrônicas é feito pelos sistemas de boletagem, que especificam na nota de cada transação se ela foi feita 

dentro ou fora de um ambiente eletrônico. 

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)  

Segundo o modelo organizacional adotado pela Western Asset, as funções de verificação dos cumprimentos de todos 

os limites legais e contratuais, previstos nos regulamentos dos fundos são exercidas pela área de Portfolio Compliance, 

que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, trazendo com isso independência ao processo. 

Esta área de gerenciamento de enquadramento tem como objetivo principal avaliar os regulamentos e contratos, com o 

apoio dos integrantes do Departamento Jurídico e parametrizar os referidos limite, vedações, termos e condições com 

sistemas de controle de enquadramento, sendo o Compliance Center como sistema principal, que permite o 

monitoramento das Carteiras Administradas e Fundos de Investimentos. 
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As equipes de Portfolio Compliance e Rules Administration parametrizam seus sistemas com os limites e vedações 

aplicáveis aos Produtos de Investimentos a partir da regulamentação e demais documentos aplicáveis, sejam 

regulamentos, contratos ou políticas de investimentos. São cadastradas diversas regras nos portfólios, tais como, limites 

de concentração por emissor, modalidades de ativos, exposições em ativos de crédito, exposições a derivativos, 

exposição a diversos fatores de riscos ou a limites de riscos aplicáveis aos portfólios. 

Todas as regras cadastradas nos sistemas são formalizadas através de uma matriz de regras que serve como 

documento base para a área de Rules Administration realizar a codificação das regras. 

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.  

Nenhum dos funcionários da Western Asset poderá atuar em cargos do conselho de administração de qualquer empresa 

de capital aberto. Nos casos dos funcionários que desejem atuar em cargos do conselho da administração de empresas 

de capital fechado é necessária a prévia aprovação do responsável pela operação local ou do Compliance. 

 

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

regras 

A Western Asset não recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores mobiliários distribuídos 

em balcão. Além disso, não investe ativos sob sua gestão em fundos de terceiros, exceto fundos do grupo Legg Mason. 

Dessa forma, não estando sujeita ao recebimento de rebates de taxas de administração ou performance.
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 Jurídico 

10.13.Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou 

consultoria de terceiros). 

A Western Asset possui um departamento de Legal e de Compliance, que possui reporte funcional independente para 

a matriz da Western Asset. O departamento conta com profissionais alocados nas funções de Legal, Compliance e 
Portfolio Compliance (Enquadramento). 

O Departamento de Legal e de Compliance é responsável por monitorar e comunicar a edição de novas normas ou 

procedimentos de melhores práticas ou alterações às normas vigentes, que possam impactar as atividades 

desenvolvidas pela Empresa. Também compete ao referido Departamento interpretar normas e assessorar as áreas 

afetadas no desenvolvimento de novas políticas e novos produtos, adequação de processos ou produtos existentes e 

definição de planos de ação para aderência às exigências legais. A Western Asset mantém uma política específica a 

respeito da criação de novos produtos.  

Considerando que a forte atuação da Western Asset na gestão de fundos e carteiras de investimento dedicados aos 

fundos de pensão, o Departamento Jurídico e de Compliance é composto por profissionais com sólidos conhecimentos 

regulatórios em administração de recursos de terceiros e nas regras que regem os investimentos das entidades 
fechadas de previdência complementar editadas pelo Conselho Monetário Nacional (Res. 4.661) e pela PREVIC. 

Na estrutura do Departamento Legal e Compliance, há um profissional dedicado às atividades jurídicas que se reporta 

ao responsável pelo Departamento Jurídico e de Compliance, responsável pela elaboração e revisão de contratos, 

regulamentos e demais documentos jurídicos, bem como por assessorar os profissionais do Compliance e do Portfolio 

Compliance na correta interpretação e implementação de normas e regras contratuais. 

A equipe jurídica da Western Asset participa de diversos comitês, subcomitês e grupos de trabalhos promovidos pela 

ANBIMA, o que representa mais uma fonte de informações de questões legais e um canal para endereçamento de 

questões regulatórias, especialmente aquelas relacionadas com a indústria de fundos de investimento e com as 
entidades fechadas de previdência complementar.  

As atividades específicas de Compliance são executadas por um funcionário dedicado, que se reporta ao responsável 

pelo Departamento de Legal e de Compliance. Este profissional é responsável pela implementação e administração do 

Programa de Monitoramento de Compliance da Empresa e tem autonomia para desenvolver, executar e exigir revisões 

nas políticas, de forma a garantir sua adequação e eficácia. 
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11. Anexos 

 

12.1 Resumo Profissional Sim             Não 

12.2 Manual de Risco Sim             Não 

12.3 Manuais de Marcação a Mercado Sim             Não 

12.4 Manual de Compliance Sim             Não 

12.5 Código de Ética e Conduta Sim             Não 

12.6 Manual de Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting) Sim             Não 

12.7 Relatório de Rating Sim             Não 

12.8 Manual de Liquidez Sim             Não 

12.9 Política de Suitability Sim             Não 
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II – Declaração 

 

“Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-

lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo 

prestado neste documento e de seus anexos. 

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas semestralmente, 

enviando nova versão do questionário aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base 

dezembro e junho, com exceção das informações contidas no Item 3 – Eventos Importantes, as quais serão 

atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. ” 
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III – Eventos Importantes 

 

 

1. Qualquer alteração em alguma questão dessa seção deve ser informada imediatamente após sua 

efetivação, com a indicação da referida data. 

 
1.1.  Mudança societária que altere o controle acionário da empresa     

Não houve mudança societária que tenha alterado o controle acionário da empresa nos últimos 6 meses. 

1.2.  Entrada e saída dos principais sócios. 

Não houve entrada ou saída dos principais sócios nos últimos 6 meses. 

1.3.  Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da empresa gestora, incluindo compliance 

e risco. 

Eventuais alterações no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da empresa gestora já estão 

contemplados neste questionário. 

     

2. Alterações desde a última atualização 

2.1. Data da última atualização 

31/04/2020 

2.2. Quais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última atualização? 

 Nenhum item alterado desde a última atualização. 

 

2.3. Liste os itens alterados desde a última atualização do questionário. 

Nenhum item alterado desde a última atualização 
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Importante 
 

 

© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da 

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes e seus 

respectivos consultores de investimentos. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser 

tratado como confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.  
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Questionário Padrão Due Diligence para 
Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):
Nome: Western Asset Management Company DTVM Limitada

Questionário preenchido por:
Nome: Gloria Okuma

Data: Agosto/2021

Observações.:

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



Nome MARC FORSTER
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 31/01/1976

Cargo Diretor Executivo / Superintendente Geral
Data em que assumiu cargo atual abr/15
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/05
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Institutional Sales Manager
Data de entrada (mês/ano) 2001
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Citigroup Global Corporate and Investment Banking
Cargo Associate
Data de entrada (mês/ano) 2000
Data de saída (mês/ano) 2001

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Assistant
Data de entrada (mês/ano) 1998
Data de saída (mês/ano) 1999

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração de Empresas
Instituição Fundação Getúlio Vargas-SP
Data da conclusão (mês/ano) dez/98

Curso MBA em Finanças
Instituição Insper
Data da conclusão (mês/ano) dez/03

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CPA-20
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Instituição 3

Mestrado

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Certificação profissional

Comentários adicionais

N/A

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Doutorado



Nome PAULO EDUARDO CLINI
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 24/09/1967

Cargo Diretor / Superintende de Investimentos
Data em que assumiu cargo atual dez/05
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/05
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Equities Head
Data de entrada (mês/ano) 1999
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Banco Inter American Express
Cargo Senior Investment Officer
Data de entrada (mês/ano) 1995
Data de saída (mês/ano) 1998

Nome Bank of Boston
Cargo Economista Sênior 
Data de entrada (mês/ano) 1992
Data de saída (mês/ano) 1994

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Economia
Instituição Universidade de São Paulo.
Data da conclusão (mês/ano) dez/89

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso Economia
Instituição Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo.
Data da conclusão (mês/ano) 1995

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA Isento
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

Comentários adicionais
Premiado com o Performance Achievement Certificate pela Lipper Analytical Services em 1997
Prêmio Troféu Benchmark – Melhor Gestor de Renda Fixa 2016 - Revista Investidor Institucional, edição de Fevereiro 2017 –  A premiação não se refere a nenhum fundo 
em específico.

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional



Nome SERGIO AUGUSTO EVANGELISTA
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 05/07/1967

Cargo Gerente de Portfolio
Data em que assumiu cargo atual dez/05
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/05
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Trader & Portfolio Manager
Data de entrada (mês/ano) 1995
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Citibank NA
Cargo Trader de Renda Fixa (Tesouraria)
Data de entrada (mês/ano) 1989
Data de saída (mês/ano) 1994

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Economia
Instituição Pontíficia Universidade Católica (São Paulo)
Data da conclusão (mês/ano) mai/95

Curso MBA Finanças
Instituição Insper
Data da conclusão (mês/ano) dez/98

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA Isento
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

N/A

Comentários adicionais

Experiência Profissional

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual



Nome PATRICK CONRAD
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 12/06/1974

Cargo Superintendente de Análise de Investimentos
Data em que assumiu cargo atual nov/17
Data em que passou a fazer parte do atual departamento nov/17
Data de entrada (mês/ano) nov/17

Nome QVT Financial
Cargo Portfolio Manager
Data de entrada (mês/ano) 2008
Data de saída (mês/ano) 2017

Nome Mauá Investimentos
Cargo Head de Pesquisa de Renda Variável
Data de entrada (mês/ano) 2007
Data de saída (mês/ano) 2008

Nome Santander Investment
Cargo Co-Head de Pesquisa (Sell Side) para Siderurgia, Papel e Celulose e Aeroespacial
Data de entrada (mês/ano) 2004
Data de saída (mês/ano) 2007

Nome Private Equity (Project)
Cargo Independent Advisor
Data de entrada (mês/ano) 2003
Data de saída (mês/ano) 2003

Nome Credit Suisse
Cargo Analista de Renda Variável (Sell Side) para Siderurgia, Papel e Celulose e Aeroespacial
Data de entrada (mês/ano) 1997
Data de saída (mês/ano) 2002

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração de Empresas
Instituição FGV
Data da conclusão (mês/ano) ago/97

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA
Órgão Certificador Anbima
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

N/A

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



Nome BRUNO AUGUSTO DAMIANI
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 16/10/1985

Cargo Gerente de Análise de Investimentos
Data em que assumiu cargo atual set/19
Data em que passou a fazer parte do atual departamento set/19
Data de entrada (mês/ano) set/19

Nome Hogan Investimentos
Cargo Analista de Investimentos Sr.
Data de entrada (mês/ano) 01/out/09
Data de saída (mês/ano) 01/set/19

Nome Bradesco
Cargo Estagiário 
Data de entrada (mês/ano) 01/fev/09
Data de saída (mês/ano) 01/out/09

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Ciências Econômicas
Instituição Universidade Presbiteriana Mackenzie
Data da conclusão (mês/ano) dez/10

Curso Finanças Corporativas e Investment Banking
Instituição Faculdade FIA Administração de Negócios
Data da conclusão (mês/ano) jun/13

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA
Órgão Certificador Anbima
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Mestrado

Doutorado

Órgão Certificador

Comentários adicionais

N/A

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



Nome HEITOR STEFANONI
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 31/12/1972

Cargo Gerente de Portfolio
Data em que assumiu cargo atual dez/05
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/05
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Trader de Renda Fixa
Data de entrada (mês/ano) 1998
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Banco Credibanco S/A
Cargo Trader de Câmbio e Renda Fixa
Data de entrada (mês/ano) 1992
Data de saída (mês/ano) 1998

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração
Instituição Pontifícia Unidversidade Católica
Data da conclusão (mês/ano) jun/95

Curso MBA Economia
Instituição Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) dez/02

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA Isento
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

N/A

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado



Nome ADAUTO LIMA
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 10/10/1970

Cargo Economista
Data em que assumiu cargo atual jan/07
Data em que passou a fazer parte do atual departamento jan/07
Data de entrada (mês/ano) jan/07

Nome GP Asset
Cargo Economista
Data de entrada (mês/ano) 2006
Data de saída (mês/ano) 2006

Nome West LB
Cargo Economist-Chefe
Data de entrada (mês/ano) 2001
Data de saída (mês/ano) 2006

Nome Lloyds Bank
Cargo Economista
Data de entrada (mês/ano) 1998
Data de saída (mês/ano) 2001

Nome BBA
Cargo Economista
Data de entrada (mês/ano) 1996
Data de saída (mês/ano) 1998

Nome Banco SRL
Cargo Economista
Data de entrada (mês/ano) 1994
Data de saída (mês/ano) 1996

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Economia
Instituição Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) dez/95

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso Economia
Instituição Insper
Data da conclusão (mês/ano) out/06

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A
Órgão Certificador N/A
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Certificação profissional

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional



Nome NILTON GALHARDI
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 17/11/1969

Cargo Analista de Gerenciamento de Porfolio
Data em que assumiu cargo atual dez/05
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/05
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Assistant, Position Clerk
Data de entrada (mês/ano) 1990
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Banco Norchem AS
Cargo Business Assistant
Data de entrada (mês/ano) 1988
Data de saída (mês/ano) 1990

Nome Vaz Guimarães Braga Corretora
Cargo Office-Boy
Data de entrada (mês/ano) 1985
Data de saída (mês/ano) 1987

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração
Instituição FEI
Data da conclusão (mês/ano) dez/96

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A
Órgão Certificador N/A
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Certificação profissional

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional



Nome STEVEN IVESON
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 12/08/1977

Cargo Gerente de Análise de Investimentos
Data em que assumiu cargo atual mar/18
Data em que passou a fazer parte do atual departamento mar/18
Data de entrada (mês/ano) mar/18

Nome Explora Investments
Cargo Sócio e Head de Research
Data de entrada (mês/ano) 2007
Data de saída (mês/ano) 2018

Nome Constellation Asset Management
Cargo Sócio e Analista de Research
Data de entrada (mês/ano) 2002
Data de saída (mês/ano) 2007

Nome Bank of America
Cargo Estagiário na Mesa de Renda Fixa Internacional
Data de entrada (mês/ano) 2001
Data de saída (mês/ano) 2002

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Engenharia de Produção
Instituição Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) dez/02

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CFA
Órgão Certificador CFA Institute
Título CGA
Órgão Certificador ANBIMA

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Certificação profissional

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional



Nome Tatiana Brandt Cruvinel
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 19/09/1991

Cargo Gerente de Análise de Investimentos
Data em que assumiu cargo atual jun/20
Data em que passou a fazer parte do atual departamento jun/20
Data de entrada (mês/ano) jun/20

Nome Eleven Financial Research
Cargo Analista Sênior de Equities
Data de entrada (mês/ano) 16/07/2018
Data de saída (mês/ano) 28/05/2020

Nome Banco ABC Brasil
Cargo Analista Sênior de Relações com Investidores
Data de entrada (mês/ano) 05/07/2016
Data de saída (mês/ano) 10/07/2018

Nome CSU CardSyatem
Cargo Analista de Relações com Investidores
Data de entrada (mês/ano) 07/04/2014
Data de saída (mês/ano) 01/07/2016

Nome Banco Citibank
Cargo Estagiária de Risco de Crédito - América Latina
Data de entrada (mês/ano) 09/04/2013
Data de saída (mês/ano) 20/12/2013

Nome Banco Safra
Cargo Estagiária Banco de Investimentos
Data de entrada (mês/ano) 08/10/2011
Data de saída (mês/ano) 13/12/2012

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração
Instituição Universidade Presbiteriana Mackenzie
Data da conclusão (mês/ano) dez/13

Curso Financial Management 
Instituição INSPER
Data da conclusão (mês/ano) dez/17

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CNPI
Órgão Certificador APIMEC
Título
Órgão Certificador

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

N/A



Nome Luis Rocha
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 05/06/1998

Cargo Analista de Investimentos
Data em que assumiu cargo atual jan/21
Data em que passou a fazer parte do atual departamento jan/21
Data de entrada (mês/ano) jan/21

Nome Western Asset
Cargo Estagiário em Análise de Investimentos
Data de entrada (mês/ano) jun/19
Data de saída (mês/ano) jan/21

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração
Instituição INSPER
Data da conclusão (mês/ano) dez/20

Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CPA-20
Órgão Certificador ANBIMA
Título
Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

N/A

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



Nome WILLIAN MURAYAMA
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 04/08/1982

Cargo Gerente de Analise de Investimentos
Data em que assumiu cargo atual jun/14
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/05
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Intern
Data de entrada (mês/ano) 2004
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Balitek
Cargo Electronical Technician
Data de entrada (mês/ano) 2000
Data de saída (mês/ano) 2004

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração de Empresas
Instituição FEA - Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) dez/08

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

N/A

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado



Nome CESAR MIKAIL
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 08/01/1968

Cargo Gerente de Portfolio
Data em que assumiu cargo atual jun/08
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/05
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Trader de Renda Fixa, Trader de Renda Variável, Portfolio Manager
Data de entrada (mês/ano) 1988
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Economia
Instituição FAAP
Data da conclusão (mês/ano) dez/91

Curso MBA Finanças
Instituição Insper
Data da conclusão (mês/ano) dez/97

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA Isento
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

N/A

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado



Nome CAIO MAGANO
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 19/07/1979

Cargo Gerente de Analise de Investimentos
Data em que assumiu cargo atual jun/14
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/05
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Analista de Renda Variável
Data de entrada (mês/ano) 2004
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Banco Citibank
Cargo Área Econômica
Data de entrada (mês/ano) 2001
Data de saída (mês/ano) 2004

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Engenharia Mecânica
Instituição Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) dez/03

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso Economia
Instituição Fundação Getúlio Vargas
Data da conclusão (mês/ano) dez/09

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA Isento
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Certificação profissional

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional



Nome ADRIANO CASAROTTO
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 09/08/1973

Cargo Gerente de Portfólio
Data em que assumiu cargo atual ago/17
Data em que passou a fazer parte do atual departamento ago/17
Data de entrada (mês/ano) dez/13

Nome Schroders Asset Management
Cargo Analista de Renda Variável
Data de entrada (mês/ano) 2011
Data de saída (mês/ano) 2013

Nome Bank Boston Asset Management / Itaú
Cargo Analista de Renda Variável
Data de entrada (mês/ano) 2005
Data de saída (mês/ano) 2011

Nome ING Bank Brasil
Cargo Trader de Renda Fixa Internacional
Data de entrada (mês/ano) 2003
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Bank Boston
Cargo Trader de Renda Fixa Internacional
Data de entrada (mês/ano) 2000
Data de saída (mês/ano) 2003

Nome Unibanco
Cargo Trader de Renda Fixa Internacional
Data de entrada (mês/ano) 1997
Data de saída (mês/ano) 2000

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Economia
Instituição UNICAMP
Data da conclusão (mês/ano) dez/96

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA Isento
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

N/A

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



Nome GLEIDSON AUGUSTO R F LEITE
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 30/01/1979

Cargo Superintendente de Investimentos – Renda Variável
Data em que assumiu cargo atual mai/19
Data em que passou a fazer parte do atual departamento jul/07
Data de entrada (mês/ano) jul/07

Nome Crédit Agricole SA DTVM
Cargo Equities Analyst
Data de entrada (mês/ano) 2004
Data de saída (mês/ano) 2007

Nome Credit Lyonnais SA DTVM
Cargo Asset Management Area
Data de entrada (mês/ano) 2001
Data de saída (mês/ano) 2004

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração de Empresas
Instituição FEA - Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) dez/03

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso Economia
Instituição Fundação Getúlio Vargas
Data da conclusão (mês/ano) dez/09

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA Isento
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

N/A

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado



Nome NAIO INO
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 07/12/1978

Cargo Gerente de Portfólio
Data em que assumiu cargo atual ago/11
Data em que passou a fazer parte do atual departamento mai/19
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Analista de Performance
Data de entrada (mês/ano) 2004
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Accenture
Cargo Analista (Financial Services)
Data de entrada (mês/ano) 2004
Data de saída (mês/ano) 2004

Nome Delta Amika Factoring
Cargo Analista
Data de entrada (mês/ano) 2002
Data de saída (mês/ano) 2004

Nome Laboratório de Finanças FEA/USP
Cargo Estagiário
Data de entrada (mês/ano) 2001
Data de saída (mês/ano) 2002

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Engenharia Elétrica
Instituição Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) dez/03

Curso MBA Finanças
Instituição Insper
Data da conclusão (mês/ano) jul/08

Curso Economia
Instituição FGV
Data da conclusão (mês/ano) dez/12

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CFA 
Órgão Certificador CFA Institute
Título CGA
Órgão Certificador ANBIMA

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Certificação profissional

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional



Nome LEONARDO ZAGO CURI
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 12/01/1979

Cargo Operador de Mesa - Renda Fixa
Data em que assumiu cargo atual jun/14
Data em que passou a fazer parte do atual departamento ago/10
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Banco Itaú S.A.
Cargo Risk Manager
Data de entrada (mês/ano) 2002
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Tudor Asset Management
Cargo Analista de Empresas
Data de entrada (mês/ano) 2001
Data de saída (mês/ano) 2002

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração de Empresas
Instituição Fundação Getúlio Vargas
Data da conclusão (mês/ano) jun/01

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso Finanças
Instituição Fundação Getúlio Vargas
Data da conclusão (mês/ano) jan/08

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

N/A

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado



Nome LUCIANA AMORIM DA SILVA HADDAD
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 16/07/1978

Cargo Diretora / Superintendente de Recursos Humanos
Data em que assumiu cargo atual ago/06
Data em que passou a fazer parte do atual departamento ago/06
Data de entrada (mês/ano) ago/06

Nome MasterCard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
Cargo HR Specialist
Data de entrada (mês/ano) 2002
Data de saída (mês/ano) 2006

Nome American Express Tempo e Cia
Cargo Marketing Analyst
Data de entrada (mês/ano) 2002
Data de saída (mês/ano) 2002

Nome American Express Tempo e Cia
Cargo HR intern
Data de entrada (mês/ano) 1999
Data de saída (mês/ano) 2001

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Administração de Empresas
Instituição FAAP
Data da conclusão (mês/ano) jun/01

Curso MBA Executivo
Instituição INSPER
Data da conclusão (mês/ano) mai/13

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A
Órgão Certificador N/A
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

Comentários adicionais

Curso de extensão em Marketing e E-commerce na San Diego State University, março/2002
Curso de Extensão em Administração de Recursos Humanos - FGV - julho/2004 

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional



Nome ANDERSON NEUBERN
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 21/01/1971

Cargo Superintendente de Operações
Data em que assumiu cargo atual set/10
Data em que passou a fazer parte do atual departamento set/10
Data de entrada (mês/ano) set/10

Nome MAUBISA
Cargo Consultor de Investimentos
Data de entrada (mês/ano) 12/abr/10
Data de saída (mês/ano) 10/set/10

Nome Banco BNP Paribas Brasil S/A
Cargo Gerente Geral
Data de entrada (mês/ano) 02/mar/09
Data de saída (mês/ano) 09/abr/10

Nome Santander Brasil Asset DTVM
Cargo Gerente Geral
Data de entrada (mês/ano) 23/dez/02
Data de saída (mês/ano) 13/dez/09

Nome Deutsche Bank S/A
Cargo Financial Analyst
Data de entrada (mês/ano) 12/jan/98
Data de saída (mês/ano) 28/set/02

Nome Banco Chase Manhattan S/A
Cargo Supervisor Operações de Cambio
Data de entrada (mês/ano) 03/mai/93
Data de saída (mês/ano) 09/jan/98

Entidade ANBIMA
Cargo Membro da Sub comissão de Custódia 
Período 16/06/2005 a 13/12/2009
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Ciências Econômicas
Instituição Pontificia Universidade Católica de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) ago/99

Curso Especialização em Administração para Graduados 
Instituição FGV
Data da conclusão (mês/ano) jun/11

Curso Modelagem Matematica Financeira
Instituição IME - USP
Data da conclusão (mês/ano) jul/02

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CPA20
Órgão Certificador ANBIMA
Título
Órgão Certificador

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Pós Graduação

N/A

Instituição 3

Órgão Certificador

Comentários adicionais

Mestrado

Doutorado

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome KARINNE CECCHI CARDOSO
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 18/03/1979

Cargo Gerente Financeiro
Data em que assumiu cargo atual jul/14
Data em que passou a fazer parte do atual departamento dez/07
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Analista de Processamento
Data de entrada (mês/ano) 2004
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Ernst & Young Auditores Independentes
Cargo Auditora
Data de entrada (mês/ano) 2000
Data de saída (mês/ano) 2003

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Ciências Contábeis
Instituição Universidade Metropolitana de Santos
Data da conclusão (mês/ano) dez/00

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A
Órgão Certificador N/A
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Pós Graduação

N/A

Instituição 3

Certificação profissional

Comentários adicionais

Mestrado

Doutorado

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome JULIO PINHEIRO
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 29/10/1981

Cargo Operador de Mesa
Data em que assumiu cargo atual jul/19
Data em que passou a fazer parte do atual departamento jul/19
Data de entrada (mês/ano) dez/05

Nome Citigroup Asset Management
Cargo Analista de Performance
Data de entrada (mês/ano) 2004
Data de saída (mês/ano) 2005

Nome Citibank
Cargo Estagiário
Data de entrada (mês/ano) 2003
Data de saída (mês/ano) 2004

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Economia
Instituição Universidade Mackenzie
Data da conclusão (mês/ano) dez/06

Curso MBA Finanças
Instituição FIA
Data da conclusão (mês/ano) jun/10

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CGA
Órgão Certificador ANBIMA
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Informações Gerais

Instituição 5

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 2

Instituição 1

Instituição Atual

Experiência Profissional

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Certificação profissional

N/A

Comentários adicionais

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado



Nome LUCIANA BARBOSA SILVEIRA
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 16/10/1969

Cargo Diretora / Superintende Jurídico
Data em que assumiu cargo atual mai/15
Data em que passou a fazer parte do atual departamento mai/15
Data de entrada (mês/ano) mai/15

Nome Banco Safra S.A.
Cargo Superintendente Jurídico
Data de entrada (mês/ano) Maio/2014
Data de saída (mês/ano) Maio/2015

Nome Banco Bradesco S.A
Cargo Head Legal e Compliance de Fundos de Investimento
Data de entrada (mês/ano) Setembro/2006
Data de saída (mês/ano) Maio/2014

Nome Banco Santander S.A.
Cargo Advogada
Data de entrada (mês/ano) 2002
Data de saída (mês/ano) 2006

Nome Tozzini Freire Teixeira e Silva Advogados 
Cargo Advogada
Data de entrada (mês/ano) 2000
Data de saída (mês/ano) 2002

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade ANBIMA - Assoc. Bras. das Entidades dos Merc. Financ. e de Capitais
Cargo VP da Com. de Acomp. dos Serv. Qualificados ao Mercado de Capitais
Período 2010 a 2013
Entidade ANBIMA - Assoc. Bras. das Entidades dos Merc. Financ. e de Capitais
Cargo Vice Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas 
Período 2010 a 2013

Curso Direito
Instituição Universidade Mackenzie
Data da conclusão (mês/ano) dez/93

Curso Direito Contratual
Instituição PUC - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) 2000

Curso LLM - Direito do Mercado Financeiro e de Capitais
Instituição INSPER
Data da conclusão (mês/ano) 2004

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A
Órgão Certificador N/A
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Certificação profissional

N/A

Comentários adicionais

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Pós Graduação

Doutorado

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação



Nome DANIEL CAMPANINI
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento jun/82

Cargo Gerente de Portfolio
Data em que assumiu cargo atual jul/19
Data em que passou a fazer parte do atual departamento jul/19
Data de entrada (mês/ano) jul/19

Nome BRADESCO ASSET MANAGEMENT
Cargo Gestor de Fundos, Head da mesa de Fundos Multimercado
Data de entrada (mês/ano) out/11
Data de saída (mês/ano) jun/19

Nome BANCO ALFA
Cargo Gestor de fundos Multimercado
Data de entrada (mês/ano) out/10
Data de saída (mês/ano) out/11

Nome VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT
Cargo Trainee, Gestor de Fundos
Data de entrada (mês/ano) mar/05
Data de saída (mês/ano) out/10

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Engenharia Civil
Instituição Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano) dez/05

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CFA
Órgão Certificador CFA Institute
Título CGA
Órgão Certificador ANBIMA

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

N/A

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



Nome FELIPE LOPES
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 27/jun/89

Cargo Analista de Risco
Data em que assumiu cargo atual  02/agosto/2019
Data em que passou a fazer parte do atual departamento  02/agosto/2019
Data de entrada (mês/ano)  02/agosto/2019

Nome SAFRA ASSET MANAGMENT
Cargo Analista de Risco
Data de entrada (mês/ano) 2019
Data de saída (mês/ano) 2018

Nome BANCO SAFRA
Cargo Analista de Produtos
Data de entrada (mês/ano) 2017
Data de saída (mês/ano) 2018

Nome JIVE ASSET MANAGMENT 
Cargo Estagiário
Data de entrada (mês/ano) 2016
Data de saída (mês/ano) 2012

Nome OCTANTE CAPITAL
Cargo Estagiário
Data de entrada (mês/ano) 2012
Data de saída (mês/ano) 2011

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Matemárica Aplicada Computacional 
Instituição USP
Data da conclusão (mês/ano) 06/jun/16

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A
Órgão Certificador N/A
Título N/A
Órgão Certificador N/A

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

N/A



Nome GISELLE FIGUEIREDO
Email (opcional) N/A
Data de Nascimento 14/abr/92

Cargo Analista de Risco
Data em que assumiu cargo atual 17/mai/21
Data em que passou a fazer parte do atual departamento 17/mai/21
Data de entrada (mês/ano) 17/mai/21

Nome SAFRA ASSET MANAGMENT
Cargo Analista de Risco
Data de entrada (mês/ano) 2018
Data de saída (mês/ano) 2021

Nome NIO MEDIA
Cargo Analista de Finanças
Data de entrada (mês/ano) 2016
Data de saída (mês/ano) 2018

Nome PRAGMA PATRIMONIO
Cargo Analista de Finanças
Data de entrada (mês/ano) 2014
Data de saída (mês/ano) 2015

Nome ITAU UNIBANCO
Cargo Estagiário
Data de entrada (mês/ano) 2012
Data de saída (mês/ano) 2014

Nome N/A
Cargo N/A
Data de entrada (mês/ano) N/A
Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A
Entidade N/A
Cargo N/A
Período N/A

Curso Ciências Econômicas
Instituição Universidade Presbiteriana Mackenzie
Data da conclusão (mês/ano) 01/dez/14

Curso Mestrado em Economia
Instituição FGV
Data da conclusão (mês/ano) 01/dez/20

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A
Instituição N/A
Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A
Órgão Certificador N/A
Título N/A
Órgão Certificador N/A

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

N/A

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



Importante

© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da Western Asset Management Company 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de investimentos e terceiros interessados. Esta publicação 
não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a 
nossa expressa autorização.

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada.


