
A estruturA 
de umA 
grAnde Asset
e A AgilidAde 
de umA gestorA  
de especiAlistAs.



Fundada em 2006, a Xp gestão de recursos tem uma história de 
crescimento robusta e consistente. Focada na gestão de Fundos 
de investimento, a gestora tem mais de r$ 7 bilhões sob gestão 
distribuídos entre quase 30 mil cotistas de diferentes perfis que 
garantem uma alta pulverização do passivo. são 40 profissionais 
com comprovada experiência no mercado financeiro, nas áreas de 
gestão, monitoramento de risco e operacional de fundos
de renda Fixa, renda Variável, multimercado, estruturados
e Veículos exclusivos.

eXper-
tise

que faz 
a diferença



umA
empresA
do grup o 
Xp independente em sua 

gestão e decisões
de investimento A Xp gestão de recursos reúne a agilidade

e a fl exibilidade de uma asset independente 
com a solidez de um grande grupo fi nanceiro.
tal combinação nos permite antecipar 
tendências e maximizar retornos no longo prazo.



combinamos a constante busca por talentos 
de mercado com nosso modelo de partnership 
totalmente pautado na meritocracia. Através 
dele, profissionais em destaque podem se 
tornar sócios da gestora e do grupo Xp, uma das 
principais instituições financeiras do país.

é um dos 
principais 
diferenciais

o cApitA l 
intelec- 

tuA l



tudo isso é possível graças ao apoio de uma 
sólida estrutura operacional que integra 

gerenciamento de risco, controles internos e 
uma equipe de especialistas em gestão.

Buscar a excelência e o foco na performance diferenciada 
do capital de nossos investidores com rígido controle 
de risco. esse é o nosso objetivo constante. por isso 
procuramos novas oportunidades, onde quer que elas 
estejam, inclusive no mercado internacional.

eXcelênciA 
e inoVAção



FilosoFiA de 
gestão 

Buscamos a excelência na gestão com total aderência 
às políticas de investimento de cada um dos nossos 
fundos, respeitando a individualidade de cada processo 
ao mesmo tempo em que nos apropriamos das sinergias 
entre as diferentes equipes. profi ssionais de mercados 
e experiências distintas agregam valor aos diferentes 
produtos com visões complementares sobre um
mesmo tema. com um olhar crítico, conhecimento 
e atenção sobre cada ativo, procuramos obter 
sempre os melhores resultados.



prêmios 
mAis 
recentes

mais do que troféus, os prêmios são  
o reconhecimento da qualidade e da seriedade 
da Xp gestão de recursos no mercado.

EXAME
2013

REVISTA INVESTIDOR
INSTITUCIONAL

2013

REVISTA
VALORINVESTE

REVISTA INVESTIDOR
INSTITUCIONAL

2013

2012

RANKING TOP
GESTÃO

REVISTA INVESTIDOR
INSTITUCIONAL

2012

2011

REVISTA
VALORINVESTE

2011

REVISTA ISTOÉ
DINHEIRO

2014

2012

REVISTA
VALORINVESTEEXAME

2012



renda Variável

Fundo de Fundos

renda Fixa

multimercado

Fundos estruturados
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Acompanhe o histórico da  
Xp gestão de recursos 
em 8 anos de atuação da gestora. 



eQuipe de 
gestão

patrick o’grady
CEO

sócio do grupo Xp iniciou carreira no Banco pactual, onde trabalhou 
por 15 anos, sendo nos últimos 8 anos o sócio responsável pela 
coordenação da área de renda Variável da pactual Asset.
de 2006 a 2012, foi sócio da pollux capital, onde atuou como gestor 
responsável pelos mandatos globais. É formado em economia pela 
uFrJ, possui mestrado em Finanças pela iBmec e a certificação de 
chartered Financial Analyst (cFA).

Bernardo Ferreira
Gestor de Quantitativos
sócio do grupo Xp iniciou a carreira na meta Asset management 
(2007 a 2008), onde atuou como trader de Juros e dólar focado  
em opções. desenvolveu modelos quantitativos de alta frequência,
originando o Fundo Xp uniQue, aberto em agosto de 2009. 

Bruno constantino, cFA
Gestor de Private Equity
sócio do grupo Xp, iniciou a carreira em 1997, como trainee da esso 
Brasileira de petróleo, passando depois pelo Banco icatu s.A., onde 
atuou como analista financeiro de corporate Finance e da área de in-
vestimentos do Banco. em 2000, ingressou no Btg pactual s.A., onde 
ficou por 10 anos, tornando-se sócio em 2004. no pactual foi gestor 
de ações e private equity. Atuou como conselheiro de diversas empre-
sas, como light, cemig e gera energia. Ainda teve uma passagem pelo 
exterior como co-portfolio manager para ações do Brasil no emerging 
markets management. ingressou na Xp em setembro de 2012 como 
sócio da área de mercado de capitais. Atualmente atua como gestor 
de private equity na Xp gestão, e é conselheiro da Asteri energia e 
Valid soluções. É graduado em engenharia mecânica de produção pela 
puc-rJ, possui mBA em Finanças pelo iBmec e a certificação de char-
tered Financial Analyst (cFA). graduou-se em engenharia de produção 
pela uFrJ com mestrado em Finanças pela puc rJ.



cid oliveira 
Gestor de Renda Fixa Global

sócio do grupo Xp iniciou a carreira em 2000, como Analista de crédi-
to no Banco HsBc até 2004. Atuou como trader de crédito no cre-
daris, em londres, até 2008. Foi gestor de renda Fixa global na pollux 
capital, entre 2008 e 2011, e na cimo capital/Kondor invest, entre 
2011 e 2013. engenheiro civil pela uFrJ tem mestrado em Finanças 
pela university of manchester.

marcos peixoto
Gestor de Renda Variável

sócio do grupo Xp, iniciou a carreira em 2001, integrando o Back office 
do Banco BBm até 2003 e, posteriormente, atuando como Analista e 
gestor de renda Variável da tesouraria até 2007. Foi para a itaú Asset 
em 2007, sendo responsável pela gestão de renda Variável dos Fun-
dos multimercado. ingressou na Xp gestão de recursos em fevereiro 
de 2013 como gestor dos Fundos de renda Variável. É graduado em 
engenharia de produção pela uFrJ.

Fausto silva Filho
Gestor de Renda Fixa

sócio do grupo Xp iniciou a carreira em 2003, integrando o Back of-
fice do Banco pactual, onde atuou até 2005. posteriormente, atuou 
na pactual corretora de mercadorias nos mercados de Juros e dólar. 
no início de 2007, passou a atuar na mesa proprietária de renda Fixa, 
atuando na gestão dos caixas local e offshore e na área de trading 
de Juros internacional, onde permaneceu até 2009. ingressou na Xp 
gestão de recursos em 2009. É formado em engenharia civil pela 
uFrJ.

renato Vercesi
Gestor de Estruturados

sócio do grupo Xp, iniciou a carreira em 1994 no BBA creditanstalt  
(atual itaú-BBA), nas áreas de produtos e mercado de capitais, pos-
teriormente atuando na Argo capital management e na pátria investi-
mentos. Hoje, é gestor de Fundos responsável pela área de Fundos 
estruturados, atualmente com 10 fundos entre Fiis e Fidcs, e aproxi-
madamente r$ 1.2 bilhão sob gestão. Formou-se em engenharia de 
produção pela escola politécnica da usp.

João luiz Braga, cFA
Gestor de Renda Variável

sócio do grupo Xp, iniciou sua carreira como analista na gp investi-
mentos e foi analista, sócio e gestor da credit suisse Hedging-griffo. 
lá, iniciou como analista para os fundos de equity e para o fundo 
Verde e, a partir de 2009, acumulou a função de gestor dos fundos 
long only e long Bias que alcançaram aprox. r$2 bi em patrimônio. 
desde janeiro de 2015, é co-gestor dos fundos de bolsa da Xp gestão, 
com patrimônio de r$ 1 bilhão. É engenheiro eletricista formado na 
escola politécnica da usp, tem mBA no insper e tem certificação de 
chartered Financial Analyst (cFA).

leonardo costa
COO

iniciou a carreira em 2007, integrando o risco do Banco máxima até 
2009 e, posteriormente, como gestor de risco do grupo máxima até 
2011. Foi para a modal Asset em 2011, sendo responsável pelo risco 
de mercado dos produtos da instituição. ingressou na Xp gestão de 
recursos em outubro de 2013 como gestor de risco. É Bacharel em 
matemática pela universidade Federal Fluminense e possui certifi-
cação em gestão de risco e Asset Allocation pela nYu.



patricia stille
Gestora de FICs

sócia do grupo Xp iniciou carreira na personale investimentos, onde 
trabalhou por 4 anos nas áreas de Análise de Fundos e relação com 
investidores institucionais. na Xp, desde 2011, foi responsável pela 
criação da área de Análise de Fundos e pelo desenvolvimento da área 
de Alocação da corretora. cursou engenharia de produção na uerJ.

paulo gouvea
Gestor de Private Equity

sócio e diretor executivo do grupo Xp, trabalhou anteriormente por 
13 anos no grupo eBX, sendo chefe da área de corporate Finance. 
Foi responsável pelas áreas de m&A, private equity, atividades de 
mercado de capitais e coordenava as atividades de relacionamento 
com investidores do grupo. paulo também foi membro do conselho de 
Administração da mmX, mpX, llX, ogX e osX. É graduado em direito 
pela uFrJ.

ricardo Fonseca
Gestor de Private Equity

sócio do grupo Xp, iniciou sua carreira em 1997, atuando na área de 
planejamento Financeiro da BHp Billiton, onde trabalhou durante 6 
anos. em seguida, ingressou no grupo eBX, onde permaneceu por 10 
anos, atuando como diretor de corporate Finance. ingressou na Xp 
em 2012, como sócio na área de mercado de capitais. É graduado em 
Administração de empresas pela puc-rJ e possui mBA em Finanças 
também pela puc-rJ.



orgAno-
grAmA

11 gestores
16 AnAlistAs

3 comerciAis

relAcio
nAmento gestão
com 
inVestidores

& AnÁlise

1 gestor
8 AnAlistAs

1 gestor
2 AnAlistAs

operAcionAl & AlocA
çãosuporte

comitê de

inVesti
mentos

com 
pliAnce

JurÍdico

comitê 
eXecutiVo
principAis sÓcios

Xpg

comitê
derisco



FundosVeja abaixo o demonstrativo 
dos nossos principais fundos.

XPG

XP
long sHort 
Fim

mar 2010

cdi+5% a.a.

3%-4%

d+0

d+15

d+16

2% a.a.

20% sobre o cdi

long and short 
neutro

XP
multiestrAtÉgiA
Fim

Ago 2013

150%-200%
do cdi

5%

d+0

d+15

d+16

2% a.a.

20% sobre o cdi

multimercado
multiestratégia

XP
long BiAsed
Fic de Fim

out 2013

ipcA + 10%

em linha com
o ibovespa

d+0

d+1

d+4

2% a.a.

20% sobre o cdi

multimercado 
multiestratégia

Jul 2009

cdi + 5% a.a.

3%-4%

d+0

d+3

d+4

2% a.a.

20% sobre o cdi

multimercado 
multiestratégia

XP
uniQue 
QuAnt Fic 
Feeder de Fim

set 2011

98%-100% 
do cdi

-

d+0

d+0

d+0

0,25% a.a.

não há

referenciado di

XP
reFerenciAdo 
di

PRAZO DE
LIQUIDAÇÃO

TX DE ADM

TX DE PERF

DATA
DE INÍCIO

VOLATILIDADE
ESPERADA

TARGET
DE RETORNO

PRAZO DE
COTIZAÇÃO

PRAZO DE
RESGATE

CATEGORIA
AMBIMA

set 2006

superar o 
ibovespa

em linha com
o ibovespa

d+1

d+1

d+4

2% a.a.

20% sobre
o ibov

Ações 
ibovespa Ativo

XP
INVESTOR
FIA 

Jun 2008

superar o 
ibovespa

em linha com
o ibovespa

d+1

d+15

d+18

2% a.a.

20% sobre
o ibov

Ações 
ibovespa Ativo

XP
inVestor
smAll cAps
FiA

mar 2014

Variação 
cambial +
5% a.a.

4% a.a. acima
da vol do
câmbio 

d+1

d+15

d+16

1,5% a.a.

não há

multimercado 
crédito privado

XP
gloBAl
credit
Fic Fim

set 2013

superar o s&p 
500 em reais

em linha com o 
s&p em reais

d+1

d+7

d+10

2% a.a.

20% sobre
o s&p 500
em reais

Ações livre

XP
FiA Bdr

out 2014

superar o msci 
World

em linha com o 
msci World

d+1

d+12

d+12 +
3 du

1,2% a.a.

não há

multimercados
multiestratégia

XP
gloBAl eQuitY
mAnAgers
Fim ie

nov 2009

105%-110% 
do cdi

<0,5% a.a.

d+0

d+15

d+16

0,75% a.a.

20% sobre o cdi

renda Fixa 
crédito livre

XP
inVestor 
Fi rF crÉdito 
priVAdo lp

Fev 2012

superar o 
imA-B5

em linha com
o imA-B5

d+0

d+5

d+6

0,6% a.a.

20% sobre o 
imA-B5

renda Fixa 
Índices

XP
inFlAção 
FirF

XP
diVidendos 
FiA

out 2012

ipcA + 10%

em linha com
o ibovespa

d+1

d+1

d+4

3% a.a.

não há

Ações 
dividendos



BuscA constAnte
pelA eXcelênciA
de resultAdos 
pArA nossos 
clientes.



www.xpgestao.com.br

rio de JAneiro

Av. das Américas, 3434 – bloco 7 – 2º andar
Barra da tijuca – rio de Janeiro – rJ
cep: 22631-003
tel: (21) 3265 4434

são pAulo

Av. Brigadeiro Faria lima, 3600 – 10º andar
Jardim paulistano – são paulo – sp
cep: 04538-132
tel: (11) 3526 1849 

ri@xpgestao.com.br

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e dar transparência à gestão executada pela XP Gestão de Recursos Ltda. (“XP Gestão”) e não deve ser considerada como oferta de venda dos fundos de investimento 
geridos pela empresa e não constitui o prospecto previsto na Inst. CVM 409. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. Fundos de 
investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Os fundos geridos pela XP Gestão possuem a data de conversão de cotas 
diversa da data de resgate e pagamento do resgate em data diversa do pedido de resgate. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável 
uma análise de 12 meses, no mínimo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade dos fundos apresentada, não é líquida de impostos. Apesar de todo cuidado, tanto na coleta 
quanto no manuseio das informações apresentadas, a XP Gestão não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste relatório. Todos os 
fundos são geridos pela XP Gestão. A gestora coloca à disposição seu Serviço de Atendimento, responsável pelo esclarecimento de dúvidas, recebimento de sugestões e reclamações no telefone (21) 3265 3066 ou ainda no e-mail: ri@xpgestao.com.br


