
1



HISTÓRIA

1989 1996 2007 2009 2016 2018 2019

LANÇAMENTO DO
SEILERN AMERICA

O segundo 

fundo UCITS foi 

lançado com enfoque 

regional nos EUA.

LANÇAMENTO DO 
SEILERN WORLD 

GROWTH

O nosso principal fundo 

global foi lançado como 

o primeiro UCITS.

LANÇAMENTO DO 
SEILERN EUROPA

O segundo fundo 
UCITS foi lançado com 

enfoque regional na 
União Pan-Europeia.

EMPRESA ATINGE 
US$ 1 BILHÃO DE 

ATIVOS SOB GESTÃO

Uma base de clientes 
estável e crescente, 
diversificada entre 

investidores 
institucionais, varejo e 
mandatos segregados 

institucionais.

FUNDAÇÃO

Fundada em Londres, 

Reino Unido, por Peter 

Seilern, Conselheiro e CIO, 

com base no princípio de 

crescimento de qualidade 

do investimento.

CRIAÇÃO DO MODELO 
DE PARTNERSHIP

Todos 

os colaboradores elegíveis 

tornaram-se sócios 

e acionistas da empresa.

SIGNATÁRIA 
DOS PRINCÍPIOS PARA O

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL
Seilern torna-se signatária 

dos Princípios para 
o Investimento Responsável



INTRODUÇÃO

Somos investidores de longo prazo. As empresas 

do Universo Seilern performam em todos os ciclos do 

mercado.
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Somos seletivos. Escolhemos entre 50 e 70 empresas 

para entrar no nosso universo de investimentos: o 

Universo Seilern.

Por meio de pesquisas exclusivas e detalhadas, 

buscamos empresas que 

demonstrem qualidade e crescimento.

Nossa filosofia de investimento está centrada na visão de 

que os resultados impulsionam os preços das ações.



PETER SEILERN-ASPANG

PRESIDENTE DO CONSELHO E CIO

Peter é Presidente do Conselho, Diretor e Controlador da Seilern 

Investment Management. Ele atua no setor de serviços financeiros 

desde 1973, quando ingressou no Creditanstalt-Bankverein em Viena. 

Entre 1979 e 1986, foi gestor de carteira institucional no Hambros 

Bank Limited. Em 1986, trabalhou na Notz, Stucki and Cie, Genebra e 

Londres, onde administrou carteiras de clientes privados até 1989.

Peter Seilern é o autor de Only the Best Will Do.

A maior prioridade da Seilern Investment Management é a preservação e

valorização do capital dos clientes. Focamos em ser gestores responsáveis do

capital de clientes. Além disso, focamos nos seus interesses de longo prazo,

investindo em empresas que acreditamos que podem crescer de forma

sustentável ao longo do tempo.

MISSÃO E VISÃO



Nossa filosofia de investimento é conduzida por 

uma perspectiva de longo prazo e um 

compromisso de investir em negócios Quality 

Growth.

Acreditamos que, com o tempo, os resultados 

impulsionam os preços das ações. Sendo 

assim, é um componente indispensável do 

nosso processo de investimento entender a 

sustentabilidade do crescimento dos resultados 

das empresas investidas. Nossa análise 

fundamentalista bottom-up se concentra em 

uma ampla gama de critérios, exemplificadas 

nas Dez Regras de Ouro.

Buscamos negócios excepcionais que 

demonstrem perspectivas de crescimento 

superiores, vantagens competitivas 

sustentáveis, altos retornos sobre capital 

investido e que tenham baixa ou nenhuma 

dívida líquida.

F ILOSOFIA  DE INVESTIMENTO

DEZ REGRAS DE OURO:

Crescimento superior no setor

Liderança consistente no setor

Modelo de negócios escalável

Vantagem competitiva sustentável

Forte crescimento orgânico

Ampla diversificação geográfica e de  clientes

Baixa intensidade de capital e alto ROIC

Situação financeira sólida

Contabilidade transparente

Excelente gestão e governança
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Somos extremamente seletivos e menos de 70 das ações listadas no mundo atendem aos 

nossos critérios e são admitidas no universo de investimentos. O Universo Seilern está no 

centro do nosso processo de investimento e representa o conjunto de empresas nas quais 

nossos gestores de fundos podem investir. O volume de negócios do Universo Seilern é 

baixo, pois as empresas que procuramos são raras e normalmente funcionam ao longo 

dos ciclos de mercado.

UNIVERSO SEILERN

50-70

2600

1700

430

58000

3800

Universo Seilern

Exclusão 3: 

Filtro do setor

Exclusão 1: > Filtro de capitalização 

de mercado de US$ 3 bilhões

Exclusão 4: Filtro de 

Quality/Growth

Exclusão 2: Filtro

geográfico

Universo de ações globais



SEILERN WORLD GROWTH

BIOGRAFIAS DO GESTOR DO FUNDO

MICHAEL FAHERTY, 

CFA ANALISTA CFA e PM

Michael é um Research Analyst e Gestor de Carteira. Na qualidade de membro da Equipe de

Investimentos, é responsável pela realização da análise fundamentalista para empresas do Universo

Seilern, bem como possíveis adições. Ele ingressou na Seilern em 2016. Antes disso, trabalhou na

equipe de Mercado de Ações dos EUA no J.P. Morgan Asset Management e no J.P. Morgan Chase ao

se formar como analista. Michael é formado em Direito pela University College Cork e possui mestrado

em Finanças pela Trinity College Dublin. Além disso, ele é um CFA charterholder.

MARCO LO BLANCO, 

CFA ANALISTA CFA e PM

Marco é um Research Analyst e Gestor de Carteira. Na qualidade de membro da Equipe de Investimentos, é 

responsável pela realização da análise fundamentalista para empresas do Universo Seilern, bem como 

possíveis adições. Ele entrou na Seilern em 2018. Antes disso, atuou como gestor de investimentos na 

Standard Life Aberdeen, tendo trabalhado nos mercados de ações australiano, asiático e pan-europeu. Marco 

iniciou sua carreira em 2009 como auditor forense da KPMG, qualificando-se como Revisor Oficial de Contas 

antes de trabalhar na divisão de Finanças Corporativas da KPMG como modelador financeiro. Ele é formado 

em Comércio pela University of Sydney e é CFA charterholder. Fuente em inglês e italiano.



Fonte: Seilern Investment Management, USD U I share class, líquido de taxas, em 28 de February de 2022

DESEMPENHO HISTÓRICO DO SEILERN WORLD GROWTH

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

02/2017 02/2018 02/2019 02/2020 02/2021 02/2022

MSCI World USD TR Seilern World Growth USD U I

+129.6%

+76.6%

Source: Morningstar, USD U I share 
class, as at 28 February 2022

Source: MSCI, USD U I share class, 
as at 28 February 2022
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Melhor Grupo com mais de três anos | 

Ações de Empresas de Pequeno Porte

Seilern Investment Management

Melhor Fundo com mais 10 anos 

Ações Globais

Seilern World Growth

PRÊMIOS

European Funds 

Trophy (Fund Class), 2022

Best European Asset 

Management Company in 

the category 4 to 7 rated 

funds

Lipper Fund Awards, 2021

Outstanding Fund 

Performance, Small 

Group, Equity
Fund Class, 2021

Best European Asset 

Management Company, 4 

to 7 Rated Funds
Fund Class, 2021

Best European Asset 

Management Companies 

on the long term (7 Years)

De Tijd / L'Echo Fund 

Awards, 2022

Equities: International 

Diversification 

(2nd position)

Investor Choice Awards, 

2022

Top Performer: Long 

Only Equity Fund – Over 

$1bn

Investor Choice Awards, 

2022

Top Performer: Long Only 

Equity Fund – Over $1bn –

Long Term Performance

Lipper Fund Awards, 

2022

Equity Global, 5 and 10 

years



SEILERN WORLD GROWTH 
DOLAR ADVISORY MASTER 

FIA IE
Taxa: 0,2% a.a.

Não Hedgeado

ISIN: IEB5ST2S55

Agora é possível  investir  no Seilern World Growth pela 
plataforma da XP,  disponível  na versão hedgeada em reais

Taxa: 0,8% a.a.SEILERN WORLD GROWTH 
ADVISORY FIA IE

SEILERN WORLD GROWTH Taxa: 0,75% a.a.



Público-Alvo Investidores Qualificados

Taxa de Adm. 0,80% a.a. (1,00% a.a. de taxa total da estrutura local)

Taxa de Perf. Não cobra

Aplicação Mínima R$500

Cotização

Aplicação
Conversão: 1º dia útil seguinte ao da disponibilização dos 
recursos. 

Resgate 
Conversão: 2º dia útil seguinte ao da solicitação. 
Pagamento: 5º dia útil seguinte ao da conversão. 

Exposição Cambial Em Reais (Hedgeado)

Seilern World Growth

Agora é possível  investir  no Seilern World Growth pela 
plataforma da XP,  disponível  na versão hedgeada em reais



Esta é uma comunicação de marketing direcionada 

apenas a investidores profissionais. Este livreto é emitido 

pela Seilern Investment Management Limited (Ireland) Ltd 

(SIMI), a sociedade gestora de fundos e distribuidora dos 

Seilern Funds (“Fundo”). Seilern Investment Management 

Ltd. (SIM) é a gestora de investimentos e consultora do 

Fundo.

Ela serve exclusivamente para fins informativos e não 

constitui uma oferta ou convite para investir em qualquer 

fundo, título, instrumento financeiro ou produto para o qual 

a SIM presta consultoria e/ou gestão de investimentos ou 

quaisquer outros serviços. O conteúdo não representa e 

não se destina a constituir aconselhamento de qualquer 

natureza nem recomendação de investimento ou opinião 

sobre a adequação ou indicação de qualquer investimento 

ou estratégia e não considera as circunstâncias 

particulares específicas de qualquer destinatário individual 

para quem este material foi enviado.

Qualquer instrumento financeiro incluído pode ser 

considerado de alto risco e os investidores podem não 

recuperar todo seu investimento original. O valor de 

quaisquer investimentos e/ou instrumentos financeiros 

incluídos e os rendimentos deles derivados podem flutuar, 

além disso, você pode não receber de volta o valor 

originalmente investido. Além disso, as flutuações do 

mercado de ações e as flutuações cambiais também 

podem afetar o valor dos investimentos. Para obter 

informações detalhadas sobre os riscos específicos para o 

Fundo, consulte o Prospecto do Fundo. Os detalhes 

completos dos objetivos, políticas de investimento e riscos 

de quaisquer

Seilern Funds estão localizados no Prospecto que está 

disponível com as Informações Fundamentais Destinadas ao 

Investidor (KIID) em inglês e em um idioma oficial das 

jurisdições em que os Seilern Funds podem ser registrados, 

juntamente com o Relatório e Contas. A documentação do 

fundo Seilern está disponível gratuitamente no SIMI em 

clientservices@seilernfunds.com.

Todas as fontes pertencem à SIM, salvo indicação em 

contrário. As opiniões expressas são as da SIMI e/ou SIM na 

data de publicação desta comunicação e estão sujeitas a 

alterações sem aviso prévio.

Esta comunicação não pode ser reproduzida e cópias não 

podem ser distribuídas sem autorização escrita da SIM e seu 

conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.

A SIMI é autorizada e regulamentada pelo Banco Central da 

Irlanda. A SIMI está registrada na CBI sob o número de 

referência da sociedade C21670. SIMI é uma sociedade 

registrada na Irlanda (Registrada sob o número: 228250). 

Sede social: Brown Brother Harriman Fund Administration 

(Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2.

A SIM está devidamente autorizada e regulamentada pela 

Autoridade de Conduta Financeira (FCA). A SIM está 

registrada na FCA sob o número de referência da sociedade 

144827. O SIM está registrado na Inglaterra e no País de 

Gales (Registrada sob o número: 02962937). Endereço 

registrado: 43 Portland Place, Londres, W1B 1 QH. 

Identificador da Pessoa Jurídica (LEI) 

1380062OLOC8IXGOQ78.

mailto:clientservices@seilernfunds.com


Este material foi elaborado em conjunto com a XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”), tem caráter meramente informativo, não 

constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo 

financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são 

meramente indicativas. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de 

fontes públicas consideradas confiáveis. 

A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão 

dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele 

abordados. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os 

investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer 

investidor. 

Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de 

investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações 

divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material 

ou seu conteúdo. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos 

da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. 

Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio 

consentimento expresso da XP Investimentos. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favor contatar o seu assessor de investimentos ou o 

nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). A 

Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções 

dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre 

produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. 

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE 

INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É 

LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO 

MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER 

MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS 

ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL 

NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E 

MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.



Este material não constitui oferta pública de valores mobiliários nos termos da regulamentação local vigente, e como tal não está sujeito a registro na 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ou qualquer outra autoridade Brasileira.

Este material tem caráter confidencial e é de uso exclusivo do seu destinatário, não devendo ser repassado a terceiros. Este material é fornecido 

somente para fins informativos e educacionais e não constitui recomendação de adoção de qualquer estratégia de investimento ou oferta de 

contratação de investimento pelos destinatários deste documento. Este material não tem como objetivo ser considerado como previsão de cenários 

futuros, análise ou aconselhamento de investimento, e não deve ser confundido com atividade de análise de valores mobiliários.

Este material pode conter informações sobre o futuro, as quais não são decorrentes de informações puramente históricas em sua natureza. Este 

material não deve ser interpretado como declaração de que (i) o desempenho apresentado será alcançado, ou (ii) todas as premissas necessárias 

para estimar, calcular ou fornecer informações sobre o futuro ou a performance histórica aqui apresentada foram consideradas ou avaliadas quando 

da preparação deste material. Quaisquer alterações às premissas que possam ter sido utilizadas na preparação deste material podem ter um impacto 

relevante nos retornos de investimentos aqui apresentados. 

Apenas para fins informativos e não se destina a representar o desempenho do Seilern World Growth. O desempenho apresentado refere-se a um 

fundo administrado pela Seilern Investment Management Limited que não pode ser oferecido ou vendido ao público no Brasil e não foi, nem será 

registrado ou submetido à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.  O fundo Seilern World Growth não é um fundo domiciliado no Brasil 

dedicado ao investimento em abordagens de patrimônio global oferecidas pela Seilern Investment Management Limited. Mas também existem 

algumas referências em toda a parte para mais informações descritas na seção de divulgações importantes, não parece haver informações adicionais 

fornecidas aqui


