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É com muita satisfação que informamos aos nossos clientes que o fundo 

de previdência da Galapagos WM ficou pronto. Foi um trabalho intenso nos 

últimos seis meses, adequando nossa filosofia de alocação às exigências 

da Susep para esse tipo de investimento. Dentro dos limites que a regula-

ção permite, a filosofia de alocação do fundo seguirá as mesmas diretrizes 

de nossa alocação nas carteiras administradas, primordialmente em crédito 

privado e no fundo sistemático Bracco, gerido pela Galapagos Capital.

Os princípios por trás da gestão do fundo de previdência da Galapagos 

WM/Baltra possuem o mesmo DNA utilizado na gestão das carteiras ad-

ministradas dos nossos clientes:

O FUTURO EM SUAS MÃOS

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

da sua mão. Simples e intuitivo. 

ASSIMETRIA DE RISCO/RETORNO DOS ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO

Conforme sempre enfatizamos, a ineficiência provocada pela concen-

tração bancária no Brasil estimula cada vez mais que operações de 

crédito privado sejam estruturadas  fora do ambiente bancário. Desse 

modo, as garantias oferecidas nas operações dão conforto ao inves-

tidor e uma maior rentabilidade sem a necessidade de incorrer em 

riscos desproporcionais.

CONSISTÊNCIA

Nosso foco em construir retornos consistentes, tendo uma grande 

preocupação com a preservação de capital, faz parte dos nossos valo-

res sobre como devem ser cuidados os recursos de nossos clientes.   

A baixa volatilidade e recorrência de rentabilidades da carteira do fun-

do Baltra se alinham com os objetivos de longo prazo de quem investe 

em previdência. 

http://www.galapagoscapital.com.br
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DIVERSIFICAÇÃO

Acreditamos que uma boa carteira tem que ter um alto grau de diver-

sificação tanto nos riscos de mercado quanto na alocação de risco de 

crédito. Deste modo, os retornos do Bracco são bastante descorrela-

cionados com os retornos da carteira de crédito e ambos, em conjunto, 

têm também baixa correlação com os ativos macro do mercado finan-

ceiro como o dólar, índice Bovespa e taxas de juros. 

Nosso DNA de gestão de carteiras é altamente alinhado com o perfil do 

investidor de previdência, focando num horizonte de longo prazo que traga 

segurança para nossos clientes na parcela de seus investimentos e possibi-

lite que busquem o conforto de sua aposentadoria sem que precisem abrir 

mão de um retorno consistente e com ganhos robustos de longo prazo. 

A proposta de nosso fundo de previdência vai exatamente ao encontro dessa 

demanda. Em simulações feitas com ativos análogos aos que serão com-

prados pelo fundo, o retorno de médio prazo ficou acima de CDI + 4% ao 

ano com baixíssima volatilidade. Nossos retornos ao longo de quase nove 

anos da Galápagos WM nos dão o conforto de acreditar que a mesma tese 

de gestão trará excelentes resultados também no fundo de previdência.

SIGA A PÁGINA DA  
GALAPAGOS WM  
NO LINKEDIN.

http://www.galapagoscapital.com.br
https://www.linkedin.com/company/49095554
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DÚVIDAS?  
FALE COM A GENTE  
PELO WHATSAPP:  
(11) 98550-0230

Caso deseje obter mais informações, visite o site da nossa parceira,  

Icatu Seguros, que traz um vasto material para a análise de cada in-

vestidor e suas demandas em relação à previdência. Além disso, nossa 

equipe comercial está disponível para esclarecer eventuais dúvidas.

O objetivo é atender a uma demanda antiga de nossos investidores, ofe-

recendo a opção de portabilidade de seus atuais fundos de previdência 

para um produto com as mesmas características e tese de gestão já 

presentes nas carteiras administradas.

O time da Galápagos WM está apto para auxiliar no processo de porta-

bilidade. Entre em contato conosco e deixe que nossa equipe valorize 

ainda mais suas conquistas.

A ideia desta carta não é exaltar os benefícios que os fundos de pre-

vidência possam ter e, sim, informar nossos clientes sobre mais uma 

alternativa segura de investimento para a garantia de um futuro mais 

confortável. 

PARA CONHECER MAIS 
DETALHES SOBRE O NOVO 
PRODUTO, CLIQUE AQUI

http://www.galapagoscapital.com.br
https://wa.me/+551198550-0230
https://portal.icatuseguros.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1f-POHSfX8kcV0FSEdi0iuJVqoGdDiIAQ/view?usp=sharing

