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Introdução
A ZEITGEIST TECH INVESTIMENTOS LTDA. (“ZEITGEIST” ou “Gestor”) apresenta por
meio deste documento informações pertinentes sobre a gestora, em conformidade
com a Instrução nº 558/15 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

I. Responsável pelo conteúdo do formulário
Os responsáveis pelo formulário são:


Jorge Guimarães Larangeira: Diretor de Gestão da ZEITGEIST, responsável
pela gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários;



Rafael Lee: Diretor de Risco, Regulação e Compliance da ZEITGEIST,
responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e
controles internos.

Ambos assinaram declaração atestando que reviram este formulário de referência,
verificando e certificando que o conjunto de informações apresentado é um retrato
verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas
adotadas pela empresa, conforme declaração do Anexo.

II. Histórico da empresa
A ZEITGEIST foi formada em julho de 2012 com o propósito de fazer pesquisa
quantitativa avançada para aplicação em gestão de recursos em mercados financeiros
e de valores mobiliários, seja no mercado local brasileiro ou no mercado global.
Acredita que a atividade de gestão em alto nível se alicerce no tripé fronteira do
conhecimento teórico, pesquisa quantitativa com uso intensivo de tecnologia e
rigorosa administração de risco.

II.1. Últimas mudanças relevantes
No final de 2014, a gestora se associou a novos parceiros com o intuito de integrar uma
estrutura mais robusta e agregar mais valor a investidores. Junto com os sócios da
3
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Schater Agente Autônomo de Investimentos e a Nevstar Investments Ltda. (atual Visia
Investimentos Ltda.), formou no início de 2015 o Grupo VISIA, e numa transição gradual
finalizou o processo de integração recentemente em junho de 2016, concomitante ao
processo de adaptação à Instrução CVM nº 558/15, que englobou revisão do código de
ética, regras, políticas, procedimentos e controles internos.

III. Recursos humanos
A empresa é composta por profissionais com sólida formação e experiência
diversificada no mercado financeiro e em outros setores, unindo características
complementares para propiciar a investidores um serviço robusto. Atualmente são 13
pessoas na equipe, sendo:


Sócios: 5 sócios principais e 2 minoritários;



Empregados: 4 associados e 2 estagiários;



Terceirizados: não há.

(os números se referem ao Grupo Econômico – ver item VII)

IV. Auditores
A ZEITGEIST não possui auditores independentes.

V. Resiliência financeira
A empresa tem como valor o alinhamento de interesse e, portanto, procura definir a
sua remuneração pelos fundos geridos uma taxa de administração com base fixa baixa
em detrimento de taxa de performance mais elevada. Em todo caso, a definição da taxa
de administração (base fixa) leva em conta a base de custos da empresa e, atualmente,
essas receitas auferidas são suficientes para cobrir esses custos.
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Contudo, para realização de investimentos a gestora conta com as receitas de taxa de
performance, quando ocorrem essas cobranças nos fundos geridos, ou com aportes
pelos sócios.
Com relação à posição de 31/12/2016, o patrimônio líquido da empresa é superior a
0,02% dos recursos financeiros sob administração, bem como inferior a R$ 300.000,00.
Por fim, a ZEITGEIST é administradora de carteiras de valores mobiliários na categoria
gestor de recursos, portanto é facultada a divulgação das demonstrações financeiras e
relatório de que trata o § 5º do art. 1º da Instrução CVM nº558/15 (item 5.2 do ANEXO
15-II).

VI. Escopo das atividades
O foco da ZEITGEIST é a gestão de recursos de terceiros por meio de fundos de
investimentos, em especial os tipos de fundo que são objeto da Instrução CVM nº
555/14. São oferecidos produtos de gestão discricionária categorizado como:


Gestão sistemática pura: método de gestão com base em modelos
quantitativos; os gestores atuam nas pesquisas com uma abordagem
sofisticada para elaborar os modelos, que são definidos para que não exista a
interferência, subjetiva ou não, dos gestores quanto ao posicionamento dos
fundos nos mercados;

Atualmente a ZEITGEIST faz a gestão de fundos multimercados e renda variável aberto
ao público em geral.
A gestora não distribui os fundos que gere e está em processo de adaptação junto ao
administrador para que isso seja realizado em tempo hábil. Contudo, atualmente todos
os fundos geridos pela ZEITGEIST são distribuídos por agente autônomo ligado ao
grupo (ver item VII). Para evitar conflito de interesse e de acordo com a regulamentação
e melhores práticas, não são realizados rebates para esse agente autônomo em
qualquer um dos produtos geridos pela ZEITGEIST.

VI.1.

Perfil dos Investidores – Qualificados e Não-qualificados
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Fundos p/ Inv. Qualificados
Fundos p/ Inv. Não-Qualificados
Total

VI.2.

Número de Investidores
0
398

Valor (R$ mil)
0
67.993

398

67.993

Perfil dos Investidores – Tipo de Investidor

Pessoas naturais
Pessoas Jurídicas (não financeiras ou
institucionais)
Instituições Financeiras
Entidades Abertas de Previdência
Complementar
Entidades Fechadas de Previdência
Complementar

Número de Investidores
379

Valor (R$ mil)
38.965

1

501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regimes Próprios de Previdência
Social
Seguradoras
Sociedades de Capitalização e de
Arrendamento Mercantil
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Investidores Não Residentes
Outros (especificar)

0

0

0
18
0
0

0
28.527
0
0

Total

398

67.993

VI.3.

Perfil dos Investidores – Maiores Clientes

10 Maiores clientes (R$ mil)
1
9.048
2
3.899
3
3.858
4
2.487
5
1.957
6
1.670
7
1.289
8
1.258
9
1.153
6
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VI.4.

1.122

Ativos sob gestão – no Exterior

Ativos financeiros no exterior

VI.5.

Valor (R$ mil)
0,00

Ativos sob gestão – por Tipo

Ações
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos
por pessoas jurídicas não financeiras
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas
jurídicas financeiras
Cotas de fundos de investimento em ações

Valor (R$ mil)
12.940
0
0
0

Cotas de fundos de investimento em participações

0

Cotas de fundos de investimento imobiliário
Cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios
Cotas de fundos de investimento em renda fixa
Cotas de outros fundos de investimento
Derivativos (valor de mercado)
Outros valores mobiliários
Títulos públicos
Outros ativos

0

9.588
0
-210
0
45.711
-36

Total

67.993

0

Por fim, a ZEITGEIST é administradora de carteiras de valores mobiliários na categoria
gestor de recursos, ou seja, não exerce atividade de administração fiduciária e não tem
perfil de gestores a divulgar (item 6.5 do ANEXO 15-II da Instrução CVM nº 558/15).

VII.Grupo econômico
O Grupo VISIA compreende a associação de duas gestoras de recursos de terceiros e
um agente autônomo, que são:
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Gestora 1: VISIA INVESTIMENTOS LTDA. (antiga NEVSTAR INVESTMENTS
LTDA.), CNPJ 17.021.922/0001-88;



Gestora 2: ZEITGEIST TECH INVESTIMENTOS LTDA., CNPJ 04.870.394/000190;



Agente Autônomo: SCHATER AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS
LTDA., CNPJ 14.574.611/0001-58.

A ligação das gestoras se dá por meio de uma holding, e o agente autônomo tem como
principal sócio o Diretor Comercial da ZEITGEIST que também é sócio na holding.
Abaixo um organograma simplificado:

HOLDING
48%

(VISIA EMPREENDIMENTOS LTDA.)

VISIA INVESTIMENTOS LTDA.
(antiga NEVSTARINVESTMENTS LTDA.)

23%

ZEITGEIST TECH
INVESTIMENTOS LTDA.

O controle do Grupo é exercido conjuntamente pelos sócios da holding (5 sócios) junto
aos sócios minoritários das empresas operacionais (gestoras e agente autônomo).

VIII.

Estrutura operacional e administrativa

A diretoria da ZEITGEIST é composta conforme a seguir:


Diretoria de Gestão: responsável pelas decisões de investimentos dos fundos
geridos;



Diretoria de Risco, Regulação e Compliance: responsável pelo controle de risco
dos fundos geridos, pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e
controles internos;



Diretoria Comercial: responsável pelo relacionamento com os clientes atuais e
prospectivos e, futuramente, responsável pela distribuição dos fundos geridos;
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A distribuição dos fundos é atualmente exercida por meio de agente autônomo
ligado ao grupo;


Diretoria de Suitability: responsável pela verificação da adequação do perfil dos
clientes que invistam ou pretendam investir nos fundos geridos pela ZEITGEIST;
atua em conjunto com o Diretor de Gestão na definição das estratégias dos
fundos de alocação (tanto dos fundos abertos quanto dos fundos exclusivos e
restritos).

Todo diretor tem autonomia no exercício de suas funções, mas, quando adequado,
decisões são tomadas em conjunto pelos sócios do Grupo Econômico. Para tanto,
existem Reuniões de Sócios a cada trimestre, nas quais são apresentados os principais
acontecimentos em cada área, verifica-se o andamento de projetos e quando são
discutidas as perspectivas do grupo. Reuniões de Sócios extraordinárias podem ser
convocadas, se necessário.
Além disso, mensalmente são realizadas Reuniões de Risco para apresentação de
temas relevantes pelos gestores dos fundos junto à equipe técnica do Grupo VISIA, que
inclui análises de conjuntura e apresentação de estudos de diferentes temas, que
cobrem todo espectro de análises top-down a bottom-up, com elementos quantitativos
e qualitativos. Essas reuniões são abertas a clientes e esporadicamente são realizados
webinars.

VIII.1.


Informações sobre as Diretorias

Diretoria de Gestão

Diretor
Idade
Profissão
CPF
Cargo
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
Equipe
Atividades

Jorge Guimarães Larangeira
47 anos
Engenheiro
109.629.018-90
Diretor de Gestão
23/06/2016
Indeterminado
Atua como analista quantitativo da equipe técnica
Total de quatro colaboradores no Grupo Econômico
Exerce a função de gestor dos fundos da ZEITGEIST
segundo os mandatos estabelecidos, e atua em
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conjunto com a equipe técnica na elaboração de
pesquisas econômicas e quantitativas.


Diretoria de Risco, Regulação e Compliance

Diretor
Idade
Profissão
CPF
Cargo
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
Equipe
Atividades



Diretoria Comercial

Diretor
Idade
Profissão
CPF
Cargo
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
Equipe
Atividades



Rafael Lee
30 anos
Engenheiro
370.473.778-08
Diretor de Risco, Regulação e Compliance
23/06/2016
Indeterminado
Responsável por TI (Tecnologia da Informação)
Total de três colaboradores no Grupo Econômico
Exerce o controle de risco dos fundos da ZEITGEIST e
verifica o cumprimento das políticas, procedimentos e
controles internos da empresa.
Além disso, é responsável pelo TI da ZEITGEIST,
compreendendo desde a infra-estrutura básica da
empresa (computadores, rede e telefonia) ao
desenvolvimento e manutenção de sistemas próprios
de back-office, middle-office e front-office.

Flavio Terni
32 anos
Engenheiro
333.893.278-27
Diretor Comercial
23/06/2016
Indeterminado
Não há
Total de dois colaboradores no Grupo Econômico
Relacionamento com investidores atuais e
prospectivos, incluindo investidores institucionais.

Diretoria de Suitability

Diretor

Rodrigo Terni
10
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Idade
Profissão
CPF
Cargo
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
Equipe
Atividades

29 anos
Engenheiro
369.652.778-58
Diretor de Suitability
23/06/2016
Indeterminado
Atua como analista quantitativo da equipe técnica
Total de dois colaboradores no Grupo Econômico
Responsável por verificar a adequação do perfil dos
clientes aos produtos da empresa, trabalhando junto à
equipe comercial.

Para currículos dos Diretores e demais integrantes da equipe técnica, verificar o item
XII.3 do Anexo.
Por fim, a ZEITGEIST é administradora de carteiras de valores mobiliários na categoria
gestor de recursos, ou seja, não exerce atividades de tesouraria (item 8.11 do ANEXO
15-II da Instrução CVM nº 558/15).

IX. Remuneração da empresa
A ZEITGEIST atua apenas como gestor de recursos de terceiros em fundos de
investimentos, tendo apenas receitas de taxa de administração (base fixa) e taxa de
performance. A empresa acredita fortemente no alinhamento de interesse do gestor
com seus investidores, de modo que prioriza a definição de taxas de performance
maiores em detrimento de taxas de administração menores, pois assim a remuneração
da gestora será maximizada junto à maximização do patrimônio dos investidores.
Nos últimos 36 meses as receitas auferidas foram distribuídas conforme abaixo:
Taxas com bases fixas
Taxas de performance
Taxas de ingresso
Taxas de saída
Outras taxas

25%
75%
0%
0%
0%
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X. Regras, procedimentos e controles internos


Política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

Não aplicada à categoria Gestão de Recursos.


Custos de transação

Os custos de transação com valores mobiliários relacionados à execução de ordens por
meio de corretoras são monitorados por meio de relatórios gerenciais dos fundos e,
esporadicamente, verifica-se a prática de mercado com outros participantes a fim de se
verificar se os contratos precisam de reformulação.


Soft dollar

Soft Dollar: É permitida o recebimento de soft dollars, desde que não influencie a
tomada de decisão da empresa e que toda vantagem advinda deste benefício seja
revertida para os cotistas dos fundos. Qualquer soft Dollar recebido pela Empresa
deverá ser aprovado pelo Diretor de Riscos, Regulação e Compliance.
Presentes e Gratificações: Como regra geral, nenhum Colaborador deve aceitar
qualquer tipo de gratificação, presentes ou benefícios de terceiros que possa gerar um
conflito de interesse com a companhia, salvo com prévia e expressa autorização do
coordenador do Diretor de Risco, Regulação e Compliance.



Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de
desastres adotados

Como integrante do mesmo grupo econômico, a ZEITGEIST adota o Plano de
Continuidade de Negócio da VISIA INVESTIMENTOS LTDA., que tem como objetivos
principais (i) manter a equipe de Análise e Gestão em operação durante todo o período
de tempo em que mercados estiverem abertos, (ii) garantir que as equipes de Risco e
Controle exerçam suas funções vitais, respectivamente, de verificação de utilização de
risco e verificação das carteiras geradas pelo Administrador e (iii) garantir que sempre
exista ao menos um canal de comunicação disponível aos clientes e prestadores de
serviço.
São estabelecidos três planos, com os seguintes destaques:

12

Formulário de Referência – Dezembro/2016

Plano de Continuidade Operacional
Garantir que sistemas de TI e Telecom estejam disponíveis; utilização de nobreaks,
sistemas de telefonia e acesso à Internet redundantes, backup de informações (local
e remoto), serviço de correio eletrônico com alta disponibilidade.
Plano de Administração de Crise
Definir e aplicar políticas e plano de ação para situações de contingência e
impedimento; em situação de contingência, utilização de escritório virtual e
computadores portáteis (armazenados em local seguro) com todas as ferramentas
vitais; em situação de impedimento dos colaboradores, outros colaboradores
executam as rotinas, seguindo manuais de utilização e com supervisão do
responsável pelo Risco e Regulação e Compliance.
Recuperação de Desastre
Aplicar Plano de Administração de Crise em caso de infraestrutura inoperante até
que recuperação do ambiente seja providenciada.



Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das
carteiras de valores mobiliários

A ZEITGEIST adota a “Política de Gestão de Risco” da VISIA INVESTIMENTOS LTDA.
por ser integrante do mesmo grupe econômico. Essa política estabelece regras para a
gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários.
Existem controles ex-ante que compreendem a análise criteriosa dos requisitos dos
fundos de investimentos na etapa de elaboração do regulamento dos mesmos,
observando que as regras de resgate devem considerar o perfil do público-alvo e a
política de investimentos.
Nos controles ex-post, ressalta-se que o Modelo de Risco calcula um adicional de
utilização de risco por iliquidez de ativos que utilizam caixa, de modo que posições
ilíquidas sejam limitadas por esse componente. Além disso, procura-se manter um
colchão de liquidez nos fundos para liquidação imediata e realiza-se controle de fluxo
de caixa dos fundos com horizonte mínimo de 10 dias, que pode variar conforme
características dos fundos.


Políticas, as práticas e os controles internos para distribuição de cotas de
fundos de investimento
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Atualmente a distribuição de cotas de fundos de investimentos geridos pela ZETIGEIST
é realizado por agente autônomo ligado ao Grupo, mas a empresa vai se adaptar junto
ao administrador dos fundos para distribuir os fundos pela gestora.


Manuais da gestora

A gestora adota os manuais da VISIA INVESTIMENTOS LTDA. por ser integrante de
mesmo grupo econômico. Os seguintes manuais podem ser encontrados em
www.visiainvestimentos.com.br: “Código de Ética”, “Manual de Compliance”, “Política
de Gestão de Riscos”, “Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários”, “Política de
Rateio e Divisão de Ordens” e este “Formulário de Referência”.

XI. Contingências


A ZEITGEIST não tem conhecimento de processos judiciais, administrativos ou
arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo,
que sejam relevantes para os negócios da empresa.



O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não
tem conhecimento de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não
estejam sob sigilo, em que figure no polo passivo e que afetem sua reputação
profissional.



Não existem outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores.



Não existem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em
julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam
sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo.



Não existem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em
julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam
sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de
valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus
negócios ou sua reputação profissional
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XII.Anexos

(ver páginas seguintes)
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XII.1.

Declaração dos Responsáveis pelo Formulário

À
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref.: Formulário de Referência, Anexo 15-II, Instrução CVM nº 558/15

Prezados Senhores,
Declaramos para os devidos fins que revimos o formulário de referência aqui
apresentado e o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso
e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela
empresa.

São Paulo, 31 de março de 2017

Original assinado por

Original assinado por

Jorge Guimarães Larangeira

Rafael Lee

Diretor de Gestão

Diretor de Risco, Regulação e Compliance
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XII.2.

Declaração do Diretor Responsável pela Adminsitração

À
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref.: Formulário de Referência, Anexo 15-II, Instrução CVM nº 558/15

Prezados Senhores,
Em conformidade com o item 12 do ANEXO 15-II da Instrução CVM nº 558/15 e na
qualidade de diretor responsável pela administração das carteiras de valores
mobiliários, declaro que:
1. que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições
financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco
Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
2. que não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão,
peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a
economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em
julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
3. que não estou impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de
decisão judicial e administrativa;
4. que não estou no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
5. que não estou em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora
de mercado organizado;
6. que não tenho contra mim títulos levados a protesto;
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7. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade
sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar – PREVIC;
8. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela
CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC.

São Paulo, 31 de março de 2017

Original assinado por

Jorge Guimarães Laranjeira
Diretor de Gestão
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XII.3.

Currículos

 Jorge Guimarães Larangeira
Empresa
Cargo
Data em que assumiu cargo atual
Data de entrada (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)
Pós Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Visia Investimentos / Zeitgeist Tech
Diretor de Gestão
23/06/2016
25/08/2012
UBS Investment Banking
Director
01/10/2008
01/07/2011
LOTE45 - Gestão de Recursos de Terceiros
Gestor Senior
01/06/2007
01/04/2008
Dresdner Bank AG - New York
Director
01/10/2006
01/04/2007
Dresdner Bank AG - São Paulo
Vice President
01/12/2000
01/10/2006
Engenharia de Aeronáutica
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
01/12/1992
MBA - Masters in Business Administration
The Wharton School of the University of
Pensylvania
01/05/2001

 Rafael Lee
Empresa
Cargo
Data em que assumiu cargo atual

Visia Investimentos / Zeitgeist Tech
Diretor de Risco, Regulação e Compliance
23/06/2016
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Data de entrada (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

01/01/2015
NeuralSoft
Sócio, Desenvolvedor
01/09/2010
31/12/2014
Engenharia Elétrica com Ênfase em
Computação
Escola Politécnica da USP
31/12/2014

 Flavio Terni
Empresa
Cargo
Data em que assumiu cargo atual
Data de entrada (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)
Pós Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)
Mestrado
Curso
Instituição

Visia Investimentos/ZeitgeistTech
Diretor Comercial
23/06/2016
01/01/2015
Schater Agente Autônomo de Investimento
Sócio
01/05/2014
31/12/2014
Aon Affinity
Gerente Geral
01/01/2009
30/04/2014
Santander
Estágiário
01/07/2206
01/12/2008
Engenharia de Produção
Instituto Mauá de Tecnologia
31/12/2008
Administração
FGV
31/12/2010
Master of Science
Harvard University
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Data da conclusão (mês/ano)

31/12/2016

 Rodrigo Terni
Empresa
Cargo
Data em que assumiu cargo atual
Data de entrada (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)
Pós Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)
Certificação profissional
Título
Órgão Certificador

Visia Investimentos / Zeitgeist Tech
Diretor de Suitability
23/06/2016
01/01/2015
Schater Gestão de Recursos
Sócio
01/01/2013
31/12/2014
Schater Agente Autônomo de Investimento
Sócio
31/12/2012
01/01/2012
NeuralSoft
Sócio
31/12/2011
01/01/2009
Engenharia Elétrica com Ênfase em
Computação
Escola Politécnica da USP
31/12/2011
Engenharia da Computação
Politecnico di Milano
06/06/2011
CGA
Anbima

 Alberto Cerello Chapchap
Empresa
Cargo
Data em que assumiu cargo atual
Data de entrada (mês/ano)

Visia Investimentos / Zeitgeist Tech
Analista Senior / Equipe Técnica
05/04/2015
05/04/2015
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Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)
Mestrado
Curso

Instituição
Data da conclusão (mês/ano)
Doutorado
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Squanto Investimentos
Gestor / Estrategista Quantitativo
08/2012
06/2014
Dresdner Bank
Associate - Trader de Deverivativos
07/2006
02/2010
Engenharia Naval e Oceanica
Escola Politecnica da USP
07/2006
Projeto de um Veleiro Catamarã com
Hidrofólios: Ferramentas de análise e
Síntese
Escola Politecnica da USP - Dept. de
Engenharia Naval e Oceanica
02/2010
Dinamica dos Fluidos Computacional
Faculty of Engineering and the
Environment - University of Southampton
02/2015

 Christian Iveson
Empresa
Cargo
Data em que assumiu cargo atual
Data de entrada (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa

Visia Investimentos / Zeitgeist Tech
Sócio
25/08/2012
25/08/2012
BNP Paribas - São Paulo
Vice-President-LATAM FX options trader
01/10/2007
01/06/2011
Deutsche Bank AG- São Paulo
Vice-President –BRL Options trader
01/06/2006
01/09/2007
Deutsche Bank AG- São Paulo
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Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Empresa
Cargo
Data de entrada (mês/ano)
Data de saída (mês/ano)
Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)
Pós Graduação
Curso
Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Vice-President – BRL FX trader
01/03/2005
01/06/2006
Dresdner Bank AG - São Paulo
Analyst- LATAM FX trader
01/07/2003
01/02/2005
Engenharia de Producão
Universidade de São Paulo
01/12/2004
Mestrado em Economia e Financas
Fundacão Getúlio Vargas
01/12/2009
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