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Como você já sabe, agora somos a Galapagos WM, a gestora de  

patrimônio da Galapagos Capital. Não custa lembrar, a nova WM 

significa que a gestão personalizada que sempre fizemos segue 

igual, comandada por nós, Arnaldo Curvello e Luís Barone. Continua-

mos com total independência para escolher as soluções que melhor 

se encaixam ao perfil de cada cliente. Além disso, você terá acesso a 

novas estratégias, locais e internacionais da Galapagos, e tecnologia 

financeira de ponta.

Não podemos deixar de registrar e agradecer à Ativa Investimentos 

que também é parte determinante do que construímos. A Ativa cor-

retora permanece nossa parceira operacional, custodiando e liqui-

dando nossas operações. E estamos certos de que a nova fase irá 

abrir caminhos para ambas empresas.

BAIXE O APP DA  
GALAPAGOS.
Sua carteira de investimentos na palma 

da sua mão. Simples e intuitivo. 

SEMPRE OPTAMOS 
POR ATUAR COM 
TRANSPARÊNCIA 
E SEGURANÇA, 
VISANDO A MELHOR 
RELAÇÃO ENTRE 
RISCO E RETORNO 
E A PRESERVAÇÃO 
DE CAPITAL DOS 
NOSSOS CLIENTES.

http://www.galapagoscapital.com.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.littleboat.ativa
https://apps.apple.com/br/app/ativa-wm/id1492135849
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A WM NASCEU COM A MISSÃO DE FORNECER  
UM SERVIÇO DE GESTÃO ALINHADO AO CLIENTE
Nossa equipe de gestão tem dois grandes objetivos:

Oferecer um serviço de gestão, análogo ao que é oferecido no exterior para grandes fortunas, ao 

investidor de varejo alta renda.

Gerenciar as carteiras, procurando as melhores opções de investimento para nossos clientes e 

maximizar as rentabilidades dos investimentos com o menor risco possível. 

O crédito privado é onde encontramos o maior potencial para a assimetria que tanto buscamos, é 

onde o cliente pode capturar maiores ganhos sem as oscilações normais verificadas nos produtos 

com risco de mercado. 

Encontrar novas alternativas para a boa gestão do patrimônio é um desafio diário, até mesmo para 

nós, que acumulamos mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Também encontramos 

nessa missão a grande motivação pela busca incansável por produtos inovadores, diferenciados e 

exclusivos para você, levando em consideração as particularidades do seu perfil investidor.

E NADA  
DISSO  
VAI  
MUDAR.

SIGA A PÁGINA DA  
GALAPAGOS WM  
NO LINKEDIN.

Como você sabe, sempre estivemos na vanguarda da gestão de  

patrimônio do varejo alta renda e chegamos em um momento da 

nossa história que precisamos iniciar um novo capítulo. Acompa-

nhando as grandes transformações no mundo dos investimentos, 

optamos por seguir com a Galapagos. Nosso pensamento conver-

ge nos rumos que o mercado está tomando. Além do segmento 

de crédito privado, a nossa busca por assimetria de retornos em 

ativos financeiros fez com que alocássemos os clientes em outras 

duas classes de investimentos que consideramos bastante inte-

ressantes: incorporações imobiliárias e fundos sistemáticos.

http://www.galapagoscapital.com.br
https://www.linkedin.com/company/49095554
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Já participamos de duas incorporações imobiliárias bem sucedidas em parceria 

com a Sequoia Properties. Nessa modalidade, oferecemos ao cliente a opção de 

investir no empreendimento desde o início, o que permite capturar a maior parte 

do ganho. Outro diferencial é que nosso envolvimento nos projetos nos permite 

criar mecanismos para minimizar os riscos incorridos neste tipo de investimento.  

Esse é um exemplo claro de um produto exclusivo que criamos para nossos clien-

tes, gerando assimetria de risco e retorno. Uma forma de investir no setor imobili-

ário que até então só era acessível a grandes investidores.

No caso de fundo sistemático ou quantitativo, temos o Fundo Bracco, que atua no 

mercado por meio de algoritmos, ou seja, sem envolvimento da emoção humana das  

tomadas de decisões. Os algoritmos desse fundo são aprimorados constantemente  

e dessa forma é possível entregar um retorno expressivo e muito acima dos demais 

fundos que têm a mesma volatilidade.

A chegada da Galapagos para a nossa nova fase irá contribuir para nos mantermos 

a frente na oferta de produtos diferenciados e exclusivos. Podemos dizer com toda 

certeza que uma das principais comprovações de que estamos no caminho certo é 

a confiança que cada um de vocês deposita na nossa gestão. 

DÚVIDAS?  
FALE COM A GENTE  
PELO WHATSAPP:  
(11) 98550-0230

E ESTAMOS 
PRONTOS  
PARA, JUNTOS,  
INICIARMOS  
ESSE NOVO 
CAPÍTULO  
DA NOSSA  
HISTÓRIA  
QUE COMEÇA  
AGORA.

http://www.galapagoscapital.com.br
https://wa.me/+551198550-0230

