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Introdução
O Grupo econômico Giant Steps Capital é focado na gestão de fundos de investimentos. Fruto
da junção de duas gestoras, Zeitgeist Tech Investimentos LTDA, fundada em julho de 2012 e a
atual Giant Steps Capital Investimentos LTDA. Conjuntamente o grupo iniciou suas atividades
em março 2015 com uma abordagem ao mercado financeiros matemática e tecnológica.
Por meio deste documento o Grupo apresenta informações pertinentes sobre a gestora, em
conformidade com a Instrução nº 558/15 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com as
alterações introduzidas pela Instrução nº 593/17 da CVM.
Os dados quantitativos deste documento estão atualizados com data-base de 31 de
dezembro de 2019, enquanto os dados qualitativos estão atualizados até a data do envio.

Responsável pelo conteúdo do formulário
Os responsáveis pelo formulário são:
●
Rodrigo Potenza Terni: Diretor de Gestão da Giant Steps Capital Investimentos Ltda,
responsável pela gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários;
●
Rafael Lauria Marçal Tucci: Diretor de Risco, Regulação e Compliance e Diretor de
Suitability do Grupo Giant Steps Capital, 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.

Histórico da empresa
A empresa focada na gestão de ativos financeiros foi fundada no final de 2012. Em 2015,
houve a consolidação de duas gestoras denominadas de Giant Steps Capital Investimentos
Ltda e Zeitgeist Tech Ltda, formando, assim, o Grupo Giant Steps Capital. As gestoras
compartilham as áreas de risco, backoﬀice, relacionamento com investidores e compliance.
Nos fundos geridos, o grupo busca empregar a criação e aprimoramento de modelos
quantitativos que exploram oportunidades de ganho nos mais diversos mercados líquidos.
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Um fundo quantitativo utiliza métodos estatísticos e matemáticos para identificar padrões no
comportamento de um ativo. Uma vez comprovado que determinado padrão é consistente e
possui poder preditivo para cenários futuros é criado um programa que identificará quando o
padrão estiver acontecendo e enviará ordens automaticamente.

Escopo das a vidades
Dentre as atividades exercidas pelo Grupo Giant Steps Capital estão Gestão e Distribuição de
fundos de investimentos. Todos o fundos de investimentos distribuídos são geridos pelo
Grupo Giant Steps Capital.

Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões,
alienações e aquisições de controle societário
As empresas do Grupo Giant Steps são todas Sociedades Limitadas dentro da sociedade
Holding denominada Visia Empreendimentos Ltda. O controle societário atual da holding
corresponde a 99% da quotas sociais da gestora Giant Steps Capital Investimentos Ltda.
17.021.922/0001-88 e também a 99% da gestora Zeitgeist Tech Investimentos Ltda. cnpj
04.870.394/0001-90.
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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 aos investidores um serviço robusto e adequado ao seu perfil de risco. Os membros
do Grupo Giant Steps Capital são divididos nas áreas de Gestão e Tecnologia, Comercial,
Operacional e Compliance.
A: Número de sócios: 7
B: Número de empregados: 15
C:Número de terceirizados: 1
TOTAL: 23 Colaboradores (mar.2020)

Auditores
O Grupo Giant Steps Capital não possui auditores independentes.

Resiliência ﬁnanceira
A empresa possui hoje aproximadamente R$ 2,5 bilhões sob gestão e uma equipe enxuta o
que lhe dá margem suficiente para manter uma operação eficiente e escalável. Com relação à
posição de 31/12/2019, o patrimônio líquido da empresa é inferior a 0,01% dos recursos
financeiros sob administração.
O Grupo Giant Steps Capital 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).

Escopo das a vidades
O foco Do Grupo Giant Steps Capital é a gestão de ativos financeiros por meio de fundos de
investimentos, em especial os tipos de fundo que são objeto da Instrução CVM nº 555/14. São
oferecidos produtos cuja metodologia de gestão se baseia em modelos quantitativos; os
gestores atuam na pesquisa de hipóteses para realizar ganhos no mercado financeiro e,
através de uma abordagem sofisticada para elaboração de modelos, os fundos se posicionam
em diversos ativos seguindo os modelos criados.
Atualmente a gestora possui fundos abertos ao público geral e qualificado e diversos fundos
fechados exclusivos e restritos cujo público alvo é o investidor profissional.
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A gestora realiza a própria distribuição dos fundos que gere. Ela possui metodologia
proprietária de suitability, incluindo política e manual de suitability que define, acompanha e
classifica o enquadramento de todos os seus cotistas.

Estrutura operacional e administra va
As diretorias do Grupo Giant Steps Capital são compostas da seguinte forma:
●

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;
●
Diretoria de Suitability: responsável pela verificação da adequação do perfil dos
clientes que investem ou pretendem investir nos fundos geridos pelo Grupo Giant Steps
Capital;
●
Diretoria de Segurança da Cibernética e da Informação: responsável pelos dados e
sigilo das informações, além de garantir ambiente virtual seguro.
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.
Informações sobre as Diretorias
●

Diretoria de Gestão

Diretor
Data de Nascimento
Profissão
CPF
Cargo
Data da posse

Rodrigo Potenza Terni, CFA
03/02/1988
Engenheiro
369.652.7785-58
Diretor de Gestão
26/05/2017
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Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
Equipe
Atividades

●

Diretoria de Risco e Compliance

Diretor
Data de Nascimento
Profissão
CPF
Cargo
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
Atividades

●

Indeterminado
Não há
Total de oito colaboradores no Grupo Econômico
Exerce a função de gestor dos fundos do Grupo Giant
Steps Capital segundo os mandatos estabelecidos, e
atua em conjunto com a equipe técnica na
elaboração de modelos quantitativos.

Rafael Lauria Marçal Tucci
28/03/1990
Administrador
405.026.698-96
Diretor de Risco, Regulação e Compliance
20/02/2018
Indeterminado
Diretor de Suitability
Exerce o controle de risco dos fundos do Grupo Giant
Steps Capital e verifica o cumprimento das políticas,
procedimentos e controles internos da empresa.
Além disso, é responsável pelos contratos e gestão
dos documentos.

Diretoria de Segurança Cibernética e da Informação

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

Rafael Lee
11/03/1987
Engenheiro
370.473.778-08
Diretor de Segurança Cibernética e da Informação
01/01/2019
Indeterminado
Não há
Total de cinco colaboradores no Grupo Econômico
Exerce o controle e Segurança dos dados e das
informações de clientes e prestadores de serviço
Além disso, é responsável pelo TI do Grupo Giant
Steps
Capital,
compreendendo
desde
a
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infra-estrutura básica da empresa (computadores,
rede e telefonia) ao desenvolvimento e manutenção
de sistemas próprios de back-oﬀice, middle-oﬀice e
front-oﬀice.
●

Diretoria Comercial

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

●

Flavio Potenza Terni
21/08/1984
Engenheiro
333.893.278-27
Diretor Comercial
23/06/2016
Indeterminado
Não há
Total de três colaboradores no Grupo Econômico
Relacionamento com investidores atuais e
prospectivos, incluindo investidores institucionais.

Diretoria de Suitability

Diretor
Data de Nascimento
Profissão
CPF
Cargo
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
Atividades

Rafael Lauria Marçal Tucci
28/03/1990
Administrador
405.026.698-96
Diretor de Suitability
20/02/2018
Indeterminado
Atua como diretor de Risco e Compliance
Responsável por verificar a adequação do perfil dos
clientes aos produtos da empresa, trabalhando
junto à equipe comercial.

Comitês, sua composição e frequência
O Grupo Giant Steps Capital realiza os seguintes comitês e reuniões:
Comitê de Gestão e Risco:
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Este é o principal fórum de análise e decisões de alocação de risco. São discutidos nesta
ocasião as definição de tamanho de posições, máxima perda e análise dos principais
resultados. Dessa forma, o comitê analisa conjuntamente aspectos ligados a desempenho e
diversificação de cada modelo e seu impacto sobre o risco global do fundo.
Frequência: Trimestral
Formalização: Ata com resumo das principais decisões tomadas.
Presença: Equipe de gestão e de Risco e Diretor de Risco e Compliance.
Reunião de sócios Mensal:
Em que se discute questões estratégicas, como investimentos, e administrativas, tais como
orçamento, pessoal, avaliação de desempenho e distribuição de resultados.
Frequência: mensal
Presença: Sócios do Grupo Econômico.
Reunião de Compliance e Suitability:
Discussão sobre processos internos; enquadramento de perfil de riscos de clientes;
enquadramento de fundos e plano de ação para eventuais incidentes;
Formalização: ata com as decisões tomadas.
Frequência: Trimestral
Formalização: Relatório de processos internos
Presença: Diretores de gestão, distribuição, comercial, operações, risco e compliance.
Reunião de Gestão:
Reunião em que a equipe de gestão discute a parametrização dos atuais modelos juntamente
com a análise de performance dos mesmos. Nesta ocasião também são discutidas novas
ideias que poderão servir de estudo para futura implementação nos fundos geridos pelo
Grupo Giant Steps.
Frequência: Semanal
Presença: Equipe de Gestão

Sistemas de informação, as ro nas e os procedimentos envolvidos
Pesquisa:
As principais ferramentas de pesquisa são bases de dados e plataformas de programação
como MATLAB ou bibliotecas da linguagem Python. Além disso, utilizamos dados de
provedores como Bloomberg e Reuters.Para apoio às análises são utilizados Matlab, Phyton,
MTB Trader (Americas Trading Group - ATG), MarketAxess, Bloomberg, Reuters Tick Data.
Compliance:
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Para a verificação dos potenciais clientes é feita busca nas principais listas restritivas,
utilizando para tanto o sistema denominado world check da Reuters. No que tange ao
mapeamento normativo e cumprimento das exigências normativas contamos com o
programa compliasset e, quando necessário, consulta de escritórios de advocacia
especializados no tema.
Risco:
A gestão de risco através de mapeamento das rotinas e estabelecimento dos processos
descritos em políticas e manuais e afim de mitigá-los. Para monitorar o enquadramento dos
fundos geridos pela sociedade utilizamos o so ware Lote45.
O fundo adota filtros de volume negociado para operar apenas os ativos e instrumentos mais
líquidos das bolsas. Adicionalmente, há limites de concentração por classe de ativo, bem
como limites de alavancagem geral do fundo.
Cabe ao Diretor de Risco avaliar o monitoramento dos limites com os sistemas internos e
notificar os órgãos reguladores e administrador do fundo em caso de desenquadramentos
não corrigido de acordo com as políticas internas do Grupo.
Operações:
Utilizamos serviços de dados de mercado como Bloomberg, MTB (ATG) e MarketAxess. Em
adição, utilizamos o sistema Lote45 e seus monitores de posições online. O sistema oferece
acompanhamento online de métricas de risco, pre trading e compliance.

Remuneração da empresa e de seus proﬁssionais
O Grupo Giant Steps Capital atua como gestor de ativos financeiros 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.
A performance dos profissionais da Giant Steps Capital é mensurada através da análise dos
resultados obtidos por cada colaborador em sua respectiva área ao longo do tempo. As
bonificações serão calculadas de acordo com os resultados individuais e a capacidade de
interação em equipe mensurada pelos superiores diretos.
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Polí ca de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
Para os prestadores de serviços que virão a ser contratados pelo Grupo Giant Steps
diretamente, é feita uma análise onde serão levados em consideração:
a)
Aplicabilidade da ferramenta;
b)
Tratamento de dados da informação;
c)
Reputação e solidez da Empresa e de seus sócios;
d)
Suporte; e
e)
Custos.
Todos os prestadores de serviço deverão ser aprovados por consenso e por aqueles com
capacidade para negociar e contratar, em nome dos fundos geridos. Os contratados serão
classificados de acordo com o risco que apresentam à gestora.
Ainda, a escolha do prestador de serviço se dará de forma facultativa, sendo certo que o
Grupo Giant Steps Capital somente será obrigado a contratar serviços de auditoria
independente, quando o administrador não estiver autorizado ou credenciado para o
substituir, em conformidade com o artigo n. 79 do Informativo n. 555 da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Antes de escolher uma corretora é feito uma comparação extensa entre os preços oferecidos.
continuamente solicitamos às corretoras aprovadas que nos enviem atualizações de preços
para confirmar que estamos com custos condizentes ao mercado. Devido à natureza da nossa
estratégia, e alta frequência de operações, nossos fundos tendem a ser sensíveis em relação
aos custos e por isso acaba sendo um assunto que necessariamente precisamos monitorar de
perto.
Ademais, é efetuado uma diligência na corretora a fim de comprovar a integridade da
sociedade e seus principais sócios.

Planos de con ngência, con nuidade de negócios e recuperação de desastres
adotados
São estabelecidos três planos, com os seguintes destaques:
Plano de Continuidade Operacional - Garantir que sistemas de TI e Telecom estejam
disponíveis; utilização de nobreaks, gerador, sistemas de telefonia e acesso à Internet
redundantes, backup de informações (local e remoto), serviço de correio eletrônico com alta
disponibilidade.
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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 Diretor de 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.

Polí ca de Suitability
A Política de Suitability do Grupo Giant Steps Capital descreve as etapas do processo de
conhecimento do perfil do cliente envolvida nas atividades de recomendação de produtos e
que possibilitam a verificação de compatibilidade de tais produtos como perfil de risco do
cliente. O processo de suitability possui dois pilares, quais sejam: (i) a classificação dos
investimentos financeiros e a classificação dos clientes quanto a seus objetivos de
investimento; ( ii) o conhecimento e a experiência do cliente que o possibilita de
compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação.
A área de gestão-distribuição poderá solicitar ao cliente toda e qualquer informação ou
documento adicional que considere pertinente para auferir o perfil. Ao final do
preenchimento do questionário de suitability o cliente será notificado, no mesmo, quanto ao
resultado do perfil obtido. O cliente deverá notificar o Grupo Giant Steps Capital caso não
concorde com o enquadramento obtido, oportunidade que lhe será requerida a declaração
de ciência de alteração do seu enquadramento ora estabelecido.
O Grupo, classifica seus clientes em três categorias, a saber: (i) conservador; (ii) moderado; e
(iii) agressivo.

Regras para o tratamento de so dollar, tais como recebimento de presentes,
cursos , viagens
É permitida o recebimento de so 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. 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 e
Compliance.
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Adicionalmente, qualquer presente e/ou gratificação cujo valor exceda R$ 500,00, deve ser
imediatamente reportado à Diretoria de Riscos e Compliance.

Regras, procedimentos e controles internos
O Grupo Giant Steps Capital conta com os seguintes Códigos, manuais e políticas:
1.
2.

Código de Ética
Manual de Compliance que contempla as seguintes políticas:
Política de Monitoramento e Controles Internos
Política de Confidencialidade
Política de Investimentos Pessoais
Políticas para Publicidade de Materiais Publicitários e Técnicos
Política de Transparência
Política de So Dollar e Presentes / Gratificações
Política de Avaliação e Monitoramento de Ativos Privados
Política Anticorrupção
3.
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
(PLD-FT)
4.
Política de Rateio de Divisão de Ordens
5.
Política de Segurança Cibernética e da Informação
6.
Política de Controle de Risco e Liquidez
7.
Política de Direito de Voto em Assembleia
8.
Política de Distribuição e Metodologia de Investimento
9.
Manual de Suitability
10.
Manual de know your Client (KYC)
11.
Manual de Cadastro
12.
Manual de Operações Conta e Ordem
13.
Política para Seleção de Prestadores de Serviços
14.
Política de Certificação Continuada
15.
Plano de Contingência e Continuidade de Negócio
Periodicidade de atualização: semestral.
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Declaração dos Responsáveis pelo Formulário
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. 17.021.922/0001-88
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 2020

Original assinado por

Original assinado por

Rodrigo Potenza Terni

Rafael Lauria Marçal Tucci

Diretor de Gestão

Diretor de
Compliance

Risco,

Regulação

e
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Declaração do Diretor Responsável pela Administração
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. 17.021.922/0001-88
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, com as
alterações introduzidas pela Instrução CVM 593/17, e na qualidade de diretor responsável
pela administração das carteiras de valores mobiliários, informo:
Não haver acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições
sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e
fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, não estando
inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais
entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
1.

Não haver condenações 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;
2.

Não haver impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de
decisão judicial e administrativa;
3.

4.

Não estar incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
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Não figurar em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de
mercado organizado;
5.

6.

Não haver contra mim títulos levados a protesto;

São Paulo, 31 de março de 2020

Original assinado por
Rodrigo Potenza Terni
Diretor de Gestão
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Currículos Diretores
●

Rodrigo Terni

Empresa

Grupo Giant Steps Capital

Cargo

Diretor de Gestão

Data em que assumiu cargo atual

26/05/2017

Data de entrada (mês/ano)

01/01/2015

Empresa

Schater Gestão de Recursos

Cargo

Sócio

Data de entrada (mês/ano)

01/01/2013

Data de saída (mês/ano)

31/12/2014

Empresa

Schater Agente Autônomo de Investimento

Cargo

Diretor de Gestão

Data de entrada (mês/ano)

31/12/2012

Data de saída (mês/ano)

01/01/2012

Empresa

NeuralSo

Cargo

Sócio

Data de entrada (mês/ano)

31/12/2011

Data de saída (mês/ano)

01/01/2009

Graduação
Curso

Engenharia Elétrica
Computação

com

Instituição

Escola Politécnica da USP

Data da conclusão (mês/ano)

31/12/2011

Ênfase

em

Pós Graduação
Curso

Engenharia da Computação

Instituição

Politecnico di Milano

Data da conclusão (mês/ano)

06/06/2011
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Certificação profissional
Título

CGA

Órgão Certificador

Anbima

Título

CFA

Órgão Certificador

CFA Institute

●

Rafael Lauria Marçal Tucci

Empresa

Grupo Giant Steps Capital

Cargo

Diretor de Risco e Compliance e de
Suitability
Diretor de Suitability

Data em que assumiu cargo atual

20/02/2018

Data de entrada (mês/ano)

20/02/2018

Empresa

Tucci Advogados Associados

Cargo

Sócio

Data de entrada (mês/ano)

01/01/2013

Data de saída (mês/ano)

31/12/2017

Empresa

Aloisio Lacerda Medeiros Advogados

Cargo

Advogado

Data de entrada (mês/ano)

01/01/2012

Data de saída (mês/ano)

31/12/2012

Graduação
Curso

Direito

Instituição

PUC-SP

Data da conclusão (mês/ano)

31/12/2013

Pós Graduação
Curso

Administração de Empresas

Instituição

Universidade de Bordeaux - França
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Data da conclusão (mês/ano)
●

01/06/2018

Rafael Lee

Empresa

Grupo Giant Steps Capital

Cargo

Diretor de Segurança Cibernética e da
Informação

Data em que assumiu cargo atual

23/06/2016

Data de entrada (mês/ano)

01/01/2015

Empresa

NeuralSo

Cargo

Sócio, Desenvolvedor

Data de entrada (mês/ano)

01/09/2010

Data de saída (mês/ano)

31/12/2014

Graduação
Curso

Engenharia Elétrica
Computação

Instituição

Escola Politécnica da USP

Data da conclusão (mês/ano)

31/12/2014

●

com

Ênfase

em

Flavio Terni

Empresa

Grupo Giant Steps Capital

Cargo

Diretor Comercial

Data em que assumiu cargo atual

09/11/2017

Data de entrada (mês/ano)

01/01/2015

Empresa

Schater Agente Autônomo de Investimento

Cargo

Sócio

Data de entrada (mês/ano)

01/05/2014

Data de saída (mês/ano)

31/12/2014

Empresa

Aon Aﬀinity
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Cargo

Gerente Geral

Data de entrada (mês/ano)

01/01/2009

Data de saída (mês/ano)

30/04/2014

Empresa

Santander

Cargo

Estagiário

Data de entrada (mês/ano)

01/07/2206

Data de saída (mês/ano)

01/12/2008

Graduação
Curso

Engenharia de Produção

Instituição

Instituto Mauá de Tecnologia

Data da conclusão (mês/ano)

31/12/2008

Pós Graduação
Curso

Administração

Instituição

FGV

Data da conclusão (mês/ano)

31/12/2010

Mestrado
Curso

Master of Science

Instituição

Harvard University

Data da conclusão (mês/ano)

31/12/2016

●

Jorge Guimarães Larangeira

Empresa

Grupo Giant Steps Capital

Cargo

Diretor de Gestão

Data em que assumiu cargo atual

25/08/2012

Data de entrada (mês/ano)

25/08/2012

Empresa

UBS Investment Banking

Cargo

Director
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Data de entrada (mês/ano)

01/10/2008

Data de saída (mês/ano)

01/07/2011

Empresa

LOTE45 - Gestão de Recursos de Terceiros

Cargo

Gestor Senior

Data de entrada (mês/ano)

01/06/2007

Data de saída (mês/ano)

01/04/2008

Empresa

Dresdner Bank AG - New York

Cargo

Sócio

Data de entrada (mês/ano)

01/10/2006

Data de saída (mês/ano)

01/04/2007

Empresa

Dresdner Bank AG - São Paulo

Cargo

Vice President

Data de entrada (mês/ano)

01/12/2000

Data de saída (mês/ano)

01/10/2006

Graduação
Curso

Engenharia de Aeronáutica

Instituição

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Data da conclusão (mês/ano)

01/12/1992

Pós Graduação
Curso

MBA - Masters in Business Administration

Instituição

The Wharton School of the University of
Pensylvania

Data da conclusão (mês/ano)

01/05/2001

***
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