
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Junho/2019



“GO AS FAR AS YOU CAN SEE; WHEN YOU GET THERE, YOU'LL BE ABLE TO SEE FARTHER.”
John Pierpont Morgan
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SÓCIOS

Idealizada por Giovani Silva, CEO e CIO da BlueLine, Giovani possui 30 anos de experiência em gestão de portfólios,
tanto em economias latinas quanto em mercados desenvolvidos. No JP Morgan, entre 2002 e 2018, atuou como Head
de um grupo de 38 traders na América Latina, sendo responsável pela gestão de todo o portfólio de risco do banco nesta
região. No Banco BBM, foi sócio responsável pela mesa de FX entre 1994 e 2001. Atuou também como gestor de ações
no Banco Nacional, entre 1989 e 1994.

Principais sócios da BlueLine:

Multi-Asset | Giovani Silva

Rates | Alberto Kurimori

FX | Alysson Lima

Equities | Luciano Brandão

Research |  Fabio Akira

COO | Guilherme Jardim
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EXPERIÊNCIA DOS SÓCIOS
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CEO/CIO Giovani Silva

Research Fabio Akira BBV

Rates Alberto Kurimori

FX Alysson Lima

Equities Luciano Brandão BTG

COO Guilherme Jardim

Economista Laura Karpuska PhD Economia Stony Brook 

Economista Diogo Saraiva Now-casting / Kadima

Rates Trader Raul  Moysés
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Comitê Executivo
Giovani Silva│Alberto Kurimori│Alysson Lima│Luciano Brandão │ Fabio Akira│Guilherme Jardim

CIO 
Giovani Silva

(10)

Rates (2)
Alberto  

Kurimori

Raul Moyses

FX (2)
Alysson Lima

Guilherme 
Martinho

Equities (2)
Luciano 
Brandão

Bruno Barros

Research (3)
Fabio Akira

Laura Karpuska
Diogo Saraiva

COO
Guilherme Jardim

(5)

Risco
Compliance (1)

Bruno Bernz

Operations (1)
Pedro Szyszka

Client Services 
(2) 

Vivian Campori

Izabela Ennes

ORGANOGRAMA FUNCIONAL
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Equipe com ampla experiência 
desenvolvida ao longo de 

carreiras de
15 a 30 anos de mercado

DIFERENCIAIS

Foco em Brasil com larga 
experiência 

em América Latina

Meritocracia baseada 
diretamente na 

performance produzida 
pelas respectivas mesas

Equipe de Pesquisa composta 
por 3 economistas experientes, 
com robusta base acadêmica e 

de mercado

Estrutura robusta e completa 
demonstra comprometimento 

de longo prazo
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FILOSOFIA DE GESTÃO

Conciliar tendências macro de longo 
prazo via análise fundamentalista, 

com fatores de curto prazo 
envolvendo indicadores técnicos 

e posicionamento

Busca de performance 
independente da tendência de 

mercado

Privilegiar o uso 
de ativos líquidos

Perseguir ativos com menor 
correlação, reduzindo o risco do 

portfólio 
em eventos de stress 

Reduzir o risco de perdas 
utilizando posições contrárias 
em situações de inversão de 

mercado
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PROCESSO DE INVESTIMENTO

Identificar
o momento no 

ciclo econômico, 
a partir da leitura

dos principais
temas e dados, 
globais e locais

1
Identificar
o regime 

de mercado
vigente (trend, 

range, random), 
para definição 
da estratégia 

de risco

2
Sistematização 
do trading com 

modelos que 
gerem flags de 

compra e venda 
baseados em 
indicadores 
técnicos e 

fundamentalistas

3
Definir pontos 

de entrada, 
retorno esperado 

e stop 
de cada posição

4
Otimizar risco / 

retorno  
do portfólio com 

ferramentas 
estatísticas, 

visando 
otimização 
do Sharpe

5
Implementação 
da alocação de 

risco de maneira 
gradual, 

observando 
variações, 

volatilidade 
de preços, 

reavaliação 
de cenário 

e P&L acumulado

6
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GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE

Risco de Mercado e Compliance

▪ Estrutura independente da área de 
Risco e Compliance, com autonomia 
para redução / liquidação de posições;

▪ Foco nas melhores práticas de 
governança e metodologias para 
modelagem de preços, gestão de 
riscos e execução dos controles de 
limites;

▪ Gestão ativa de riscos, através de 
interação contínua com os gestores de 
carteiras;

▪ Monitoramento intradia das métricas e 
limites de risco de mercado, liquidez e 
compliance, utilizando sistemas de 
terceiros e processos internamente 
desenvolvidos.

Risco Operacional

▪ Automatização de processos,
documentação, análise dos riscos 
operacionais, definição de 
responsabilidades e treinamento da equipe 
visando a mitigação de erros;

▪ Construção e padronização de regras e 
procedimentos que garantam a 
precificação e a conciliação de custódias / 
carteiras junto ao Administrador;

▪ Plano de contingência e infraestrutura com 
redundância, (nuvem), garantem a 
continuidade dos negócios.
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PRODUTO

BLUE ALPHA ADVISORY

Objetivo: o fundo buscará, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e 
longo prazos, rentabilidade acima do CDI.

Tipo ANBIMA / tipo CVM: Multimercado Estratégia Macro / Fundo Multimercado.

Público alvo: investidores em geral.

Taxa de administração: Mínima de 1,90% a.a. e máxima de 2,50% a.a.

Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI.

Cotização de aplicações: D+1.

Cotização de resgate: D+30 (após a solicitação) / D+31 (pagamento).

Mínimo para aplicação inicial: R$ 10.000,00.

Mínimo para aplicação adicional e resgate: R$ 5.000,00.

Saldo mínimo de permanência: R$ 10.000,00.

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
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BIOGRAFIA DOS PRINCIPAIS SÓCIOS

30 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou durante 16 anos no JP Morgan, como Head de um grupo
de 38 traders na América Latina, sendo responsável pela gestão de todo o portfólio de risco do banco nesta região. 
No Banco BBM, foi sócio responsável pela mesa de FX entre 1994 e 2001, tendo apresentado o maior resultado
individual do banco em 1999. Atuou também como gestor de ações no Banco Nacional, entre 1989 e 1993. 
Engenheiro Eletrônico pela UFRJ, Mestre em Administração pela PUC-RIO, e MBA em Finanças pelo IBMEC.

GIOVANI SILVA
CIO

17 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou no JP Morgan durante esse período, locado em NY entre 2011 
e 2019. Foco nos mercados de Rates, Brasil e América Latina, obtendo mandato para a mesa de exotics and hybrids 
para América Latina em 2018. Atuou nas mesas de renda fixa (cupom cambial, taxas de juros em reais, títulos 
públicos, e opções de juros), com passagens pelas mesas onshore e offshore de FX, derivativos de câmbio e 
FXO. Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica – USP, com mestrado em Modelagem 
Matemática em Finanças pela FEA-IME.

ALBERTO 
KURIMORI
Rates

15 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou durante este período no Banco Santander como trader 
da mesa proprietária de FX, focando em mercado local (FX e cupom cambial), G10 e emergentes. Engenheiro
Eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Mestre em Economia pela FGV-SP.

ALYSSON LIMA
FX
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BIOGRAFIA DOS PRINCIPAIS SÓCIOS

20 anos de experiencia em Mercado de ações. Atuou como analista de empresas sênior, gestor e diretor de renda
variável para mercados de ações brasileiro e internacionais, em instituições líderes do Mercado Financeiro (BBM, 
JGP, Santander, Nomura e BTG). Formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, MBA em Finanças pela FGV, 
Certificado Gestor Anbima (CGA) e Investment Management Certificate pela CFA UK Society.

LUCIANO 
BRANDÃO
Equities

26 anos de atuação no mercado financeiro. Foi durante muitos anos o economista-chefe para Brasil no JP Morgan, 
sendo responsável pelo suporte à Tesouraria e outras linhas de negócios do Banco. Responsável também pela 
publicação de relatórios e apresentações a clientes corporativos e investidores institucionais nacionais e 
estrangeiros. Mais recentemente, foi responsável pela cobertura de clientes do Setor Público. Antes de se juntar
ao JP Morgan, trabalhou no Banco BBV, na Tendências Consultoria e na MCM Consultores. Graduado e Mestrado em
Economia pela Universidade de São Paulo.

FABIO AKIRA
Research

25 anos de atuação no mercado financeiro e trajetória de carreira nas áreas de Operações, Produtos, Processos
e Crédito. No Banco BBM, atuou 17 anos como sócio, executivo e analista em áreas de Operações e Produtos
para Tesouraria Proprietária e Asset Management. Atuou também como consultor para estruturação e 
relacionamentos na Gestora de FIDC’s Leme Investimentos e na Unicred, desenvolvendo produtos de varejo
bancário. Administrador de Empresas pela UFF, com MBA em Finanças pela FGV-RJ.

GUILHERME 
JARDIM
COO



Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - Torre A - 5º andar - sala 52

Tel. +55 11- 4280-7442

blueline.com.br

A BlueLine não se responsabiliza por decisões do investidor nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear,

exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou

distribuído para terceiros. Esta apresentação não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da BlueLine em realizar operações ou

estruturar veículos de investimento aqui descritos. Esta apresentação não se caracteriza nem deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em

relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e

particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Não deve ser entendido como análise de valor

mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento e não configura sugestão ou

consultoria jurídica. Recomendamos que consulte profissionais especializados antes de decidir sobre investimentos.


