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• A empresa tem como missão oferecer os mesmos produtos financeiros, serviços, e qualidade de atendimento
(exclusivo e personalizado) disponíveis às grandes fortunas

• A Pausare Capital também responde às falhas de mercado existentes enquanto aos conflitos de interesse e à falta
de alinhamento de interesses entre a indústria financeira e seus clientes

– Nesse sentido, toda e qualquer recomendação de investimento leva em conta exclusivamente critérios
técnicos e os melhores interesses dos clientes

– Os colaboradores da Pausare Capital não possuem remuneração variável associada à recomendação ou ao
atingimento de metas de alocação em qualquer produto financeiro

Origem

A Pausare Capital nasce com o objetivo de responder às falhas de mercado existentes sobre
a qualidade de atendimento e oferta de produtos a clientes individuais e institucionais
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• Por um lado, os mecanismos financeiros tradicionais para aposentadoria, tanto públicos (Previdência Social) como
privados (Previdência Privada Corporativa), são incapazes de oferecer recursos suficientes no longo prazo para uma
aposentadoria digna e tranquila

• Por outro lado, os Planos de Saúde se tornaram mecanismos viciosos, cujo custo inadvertidamente incrementa
durante a aposentadoria, onerando os recursos dos aposentados; ao mesmo tempo em que não atendem às
necessidades integrais de cobertura médica dos seus associados

– Nesse sentido, a Pausare Capital tem como missão oferecer resultados satisfatórios no longo prazo para a
aposentadoria; convertendo o portfólio de investimentos em uma ferramenta que responda pelo padrão de
vida desejado e garanta recursos suficientes para os crescentes gastos com a saúde

Origem

A Pausare Capital também nasce com o objetivo de responder às falhas de mercado
existentes enquanto à falência dos mecanismos financeiros tradicionais para aposentadoria
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• Pelo lado dos investidores, essas tendências se manifestam no que tange:

– à crescente ausência de tempo para dedicação às finanças pessoais frente ao intenso estilo de vida atual

– à necessidade de se contar com uma empresa de gestão patrimonial independente e idônea para orientar as
decisões de investimento

– à seleção dos melhores produtos de investimento em contraponto ao inadvertido uso da poupança como
instrumento de investimento e/ou uma excessiva alocação em imóveis

• Pelo lado dos agentes financeiros, essas tendências se manifestam através de movimentos transcendentais na
indústria financeira, tais como:

– o desenvolvimento de técnicas complexas de negociação de ativos (trading)

– o declínio das comissões explícitas, associado ao aumento de comportamentos questionáveis do ponto de
vista ético

– ao incremento dos conflitos de interesse entre agentes vinculados à venda e aqueles vinculados à compra de
produtos financeiros

• Em conjunto, essas tendências globais exacerbam a necessidade de se contar com uma empresa de gestão
patrimonial que realmente cumpra com a sua responsabilidade fiduciária de maximizar o patrimônio dos seus
clientes e zelar pelos seus interesses ante quaisquer outros interesses

Origem

Por fim, a Pausare Capital nasce em consonância com as tendências globais vinculadas à
indústria financeira
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Modelo de Negócio

Empresa de gestão patrimonial (full-service broker) com foco na oferta de soluções
inovadoras e integrais para as demandas de clientes individuais e institucionais

Gestão Patrimonial: Full-service Broker

Consultoria de Investimentos

•Portfólios Personalizados

•Alocação Ideal de Recursos

•Consolidação de Informações

Serviços Financeiros

•Crédito

•Câmbio

•Imposto de Renda

Serviços Imobiliários

•Gestão imobiliária

•Compra/Venda de imóveis 
reformados (Retrofit)

Fusões e Aquisições

Gestão de Riscos

•Previdência Privada

•Seguros: Vida, Imóveis, Carros, 
Viagem

Investimentos Globais

•Pessoa Física

•Estruturas no Exterior para 
Investimento
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Modelo de Negócio

Pioneirismo no desenvolvimento de soluções de investimento personalizadas e integrais
(one-stop shop) para clientes individuais e institucionais

*Início em 15 de abril de 2020

Consultoria de Investimentos: One-stop Shop
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Modelo de Negócio

A Pausare Capital atua no mercado global de ativos tradicionais e alternativos com foco na
oferta de soluções de investimento para clientes individuais e institucionais

Parceiros Selecionados
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Modelo de Negócio

A Pausare Capital visa construir parcerias com corretoras em benefício dos clientes:
cashback sobre rebates, fundos gratuitos, redução de custos transacionais; entre outros

*Produtos com remuneração “na cabeça” permitem que Emissores, Distribuidores e Agentes Autônomos decidam quanto desejam ganhar sobre o cliente

Principais Vantagens frente ao Mercado dos Acordos com as Corretoras Parceiras

Warren Órama BTG XP
Bancos, Corretoras e 
Agentes Autônomos

Cashback para o Cliente Rebate de 100% Rebate de 50-90% Rebate de 50% Rebate de 50% Nenhum

Remuneração da Corretora
0,1-0,3% a.a. sobre o 

Patrimônio
Rebate de 10-50% Rebate de 50% Rebate de 50% Rebate de 100%

Remuneração “na cabeça”* Não Não Não Não Sim

Fundos Gratuitos Vários Alguns Reserva de Emergência Reserva de Emergência Nenhum

Custos Transacionais Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Alto

Execução de Ordens Plataforma E-mail Aplicativo Aplicativo N/A

Variedade de Produtos Alta Alta Alta Alta Baixa

Qualidade Tecnológica da 
Plataforma

Média Alta Alta Alta N/A

Conflito de Interesse Nenhum Baixo Baixo Baixo Alto

Alinhamento de Interesse Total Parcial Parcial Parcial Nenhum

Transparência Total Parcial Parcial Parcial Nenhuma
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Modelo de Negócio

Capital humano extremamente qualificado através da mais renomada certificação
internacional existente em Finanças e Gestão Patrimonial: Chartered Financial Analyst (CFA)

Experiência Profissional: Key Players

Roberto 
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Pausare Capital

Miguel Ángel 
García-Ramos, 

CFA
Caja Madrid Bankia Fondos & Gesmadrid SGIIC S.A.

Lignum
Capital 

PFP
Pausare Capital

Nathalia 
Fernandes

Udiseg
Corretora de 
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GP Master Corretora de 
Seguros & Universidade 
de São Caetano do Sul

Pausare 
Capital
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Modelo de Negócio

Valores e princípios baseados na transparência, confiança, independência, meritocracia e
ética profissional

Albert Phillip, CFA 

• Albert Phillip, CFA é um executivo de finanças trilíngue com mais de 15 anos de experiência em diversas áreas
financeiras em organizações de diversos países com comprovada aplicação das competências de liderança,
trabalho em equipe e gestão ao longo da sua trajetória profissional e acadêmica

• Ele desenvolveu uma sólida carreira no mercado financeiro, atuando em banco de desenvolvimento, boutique de
investimento e empresas de grande porte de capital aberto nas áreas de Gestão Patrimonial, Private Equity,
Project Finance, Fusões e Aquisições, Reestruturações Organizacionais, Gestão de Risco e Finanças Corporativas;
chegando a ser responsável pelos projetos de investimento do Departamento Corporativo da Vice-presidência de
Infraestrutura do Banco de Desenvolvimento da América Latina. Liderou o processo de reestruturação da empresa
Fabrimar nos Departamentos Comercial e Financeiro, o plano de trabalho da Diretoria Executiva da Light SESA para
integrar as atividades de Gestão de Risco e o projeto de transformação de um terreno abandonado de 280 acres
em um parque tecnológico para a NYSERDA em Nova Iorque. Atualmente, preside a empresa Pausare Capital e seu
Comitê Executivo, participa como Vice-presidente dos Comitês de Alocação Estratégica e de Investimento e atua
como Consultor Financeiro de instituições multilaterais como a Comissão Econômica das Nações Unidas para a
América Latina e o Caribe (CEPAL)

• Sua formação acadêmica em Relações Internacionais com especialização em Ciências Econômicas é
complementada por um Mestrado Executivo em Finanças Internacionais e Economia Política pela Universidade de
Columbia em Nova Iorque. Além disso, detêm a certificação internacional mais renomada em finanças e gestão
patrimonial: Chartered Financial Analyst (CFA)
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Modelo de Negócio

Valores e princípios baseados na transparência, confiança, independência, meritocracia e
ética profissional

Roberto Velasques

• Roberto Velasques é um gestor de risco com mais de 10 anos de experiência corporativa caracterizada por visão
estratégica, planejamento e execução que, unidos à comprovada capacidade para estruturar e liderar equipes, faz
com que seja reconhecido pelas competências de desenvolvimento de pessoas, gestão de projetos complexos,
controle de gastos e incremento de rentabilidade

• Ele desenvolveu uma sólida carreira no mercado financeiro, atuando nas áreas de Consultoria de Investimento,
Fusões e Aquisições, Reestruturações Empresariais, Gestão de Risco e Finanças Corporativas; chegando a ser Sócio-
Diretor da RVP Consultoria e Corretagem de Seguro Ltda. Atuou nas áreas de contas a pagar, elaborou inúmeras
análises de balanços financeiros e modelos de valuation em operações de fusões e aquisições, e participou de
importantes processos de reestruturação empresarial. Por fim, realiza palestras sobre previdência privada e
previdência social para pessoas físicas e jurídicas

• Sua formação acadêmica em Ciências Econômicas é complementada por um MBA em Gestão de Seguros,
Resseguros e Produtos Financeiros pela Escola Nacional de Seguros; cujo trabalho de conclusão é utilizado como
referência por especialistas e corretores
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Modelo de Negócio

A Pausare Capital possui uma plataforma de investimento aberta e isenta de qualquer
conflito de interesse, seja da sua relação com o mercado ou do seu processo de investimento

Organograma Simplificado: Principais Departamentos

Jurídico Presidência

Gestão 
Patrimonial

Consultoria de 
Investimentos

Gestão de Riscos

Investimentos 
Globais

Serviços 
Financeiros

Serviços 
Imobiliários

Comercial Administrativo
Fusões e 

Aquisições

Compliance
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Modelo de Negócio

A Pausare Capital possui uma plataforma de investimento aberta e isenta de qualquer
conflito de interesse, seja da sua relação com o mercado ou do seu processo de investimento

Organograma Simplificado: Principais Comitês

Comitê Executivo

Comitê de Alocação 
Estratégica 

Comitê de 
Investimento

Comitê de Gestão de 
Risco

Comitê de Serviços 
Financeiros

Comitê de Serviços 
Imobiliários

Comitê de Fusões e 
Aquisições



16

Índice

Capítulo 1 Origem

Capítulo 2 Modelo de Negócio

Capítulo 3 Consultoria de Investimentos

Capítulo 4 Gestão de Riscos

Capítulo 5 Investimentos Globais

Capítulo 6 Serviços Financeiros



17

Consultoria de Investimentos

O processo de gestão de portfólio está composto por três etapas principais:

- Determinar 
necessidades e 
características básicas

• Tolerância ao Risco

• Objetivos de Retorno

• Limitantes

• Preferências

- Elaborar, revisar e 
atualizar constantemente 
a Declaração de Políticas 
de Investimento; 
formalizando 
necessidades e 
características básicas

1) Planejamento

- Construir um portfólio 
personalizado  através da 
alocação ideal de recursos 
com base na Declaração 
de Políticas de 
Investimento e nas 
expectativas para as 
variáveis 
macroeconômicas

• Análise top-down

- Identificar investimentos 
atrativos entre as classes 
de ativos de acordo a 
modelos financeiros e  
estimativas  de valor de 
analistas

• Análise bottom-up

2) Execução

- Balancear o portfólio, 
ajustando as alocações 
ideais de recursos entre 
ativos e classes de ativos 
em resposta aos valores 
de mercado

- Medir e reportar o 
desempenho do portfólio 
frente ao desempenho do 
benchmark especificado 
na Declaração de Políticas 
de Investimento

3) Avaliação

Monitoramento e Gestão de Risco
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• Formação de Portfólios de Investimento Personalizados

– Diante da proliferação de novos produtos financeiros, do aumento da complexidade dos mercados de capitais
e dos efeitos da inovação tecnológica sobre as atividades de investimento; contar com um serviço
personalizado de gestão de portfólio deixou de ser um luxo para se converter em uma necessidade básica

• Alocação Ideal de Recursos nos Melhores Investimentos no Mercado Global

– A alocação ideal de recursos corresponde a um dos maiores diferenciais da Pausare Capital sobre o mercado e
se caracteriza como o fator primordial responsável pelo desempenho de um portfólio de investimentos

– Um estudo empírico demonstrou que um percentual significativo da variabilidade do retorno total de um
portfólio é explicado pela alocação ideal de recursos*

• Consolidação de Informações

– Os investidores devem considerar os efeitos da correlação de potenciais investimentos ou ativos existentes
com os demais ativos que compõem o portfólio

– Da mesma forma, os investidores devem avaliar o desempenho do portfólio através do seu retorno total; o
qual deve considerar distribuições de capital, juros e variações de preço realizadas ou não

– O cálculo do retorno total do portfólio também deve considerar o impacto dos ativos no exterior; tanto do
retorno de mercado, como do retorno cambiário

Consultoria de Investimentos

Empresa de gestão patrimonial especializada na construção de portfólios de investimento
personalizados para clientes individuais e institucionais

*Brinson, Gary P., L. Randolph Hood, Gilbert L. Beebower, 1986 “Determinants of Portfolio Performance.”Financial Analysts Journal, v. 42, nº 4, Jul/Aug
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• Pausare Capital Digital

– O produto Pausare Capital Digital foi elaborado para atender aqueles investidores que ainda não possuem o
investimento inicial mínimo requerido para o serviço personalizado de Consultoria de Investimentos

➢ O serviço personalizado de Consultoria de Investimentos requer um investimento inicial mínimo de
R$ 100 mil*

– Sendo assim, a partir de um investimento inicial de R$ 1 mil, bem como aportes subsequentes de mesmo
valor; este produto permite a qualquer investidor acumular patrimônio ao longo do tempo através de um
portfólio previamente diversificado segundo o seu perfil de risco

– Logo, oferece os mesmos benefícios e atende aos mesmos preceitos de diversificação, correlação negativa de
ativos, revisão trimestral e suitability do serviço personalizado de Consultoria de Investimentos

– Por fim, também executa o mesmo processo sistematizado de gestão de portfólio do serviço personalizado de
Consultoria de Investimentos; amparado na metodologia do CFA Institute, apegado à teoria econômica e
fundamentado nas melhores práticas internacionais

Consultoria de Investimentos

A Pausare Capital, através do produto Pausare Capital Digital, oferece a possibilidade de que
qualquer investidor inicie a sua jornada de acumulação patrimonial a partir de R$ 1 mil

*R$ 150 mil a partir de 2022 e R$ 200 mil a partir de 2024, conforme página 21
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Consultoria de Investimentos

A Pausare Capital emprega uma Taxa de Assessoria em função de dois (2) critérios
principais: i) Fidelidade e ii) Aporte Anual

Pausare Capital: Taxa de Assessoria (a.a.)

• Desta forma, a Pausare
Capital fomenta a criação de
hábitos financeiros saudáveis
enquanto às duas variáveis
que mais favorecem a
acumulação patrimonial:

– Horizonte de
investimento de longo
prazo

– Regularidade de aportes

• A Taxa de Assessoria é
cobrada duas vezes por ano:

– Antecipadamente: de
acordo com os Ativos sob
Assessoria entre Junho e
Setembro

– Definitivamente, de
acordo com o saldo por
pagar dos Ativos sob
Assessoria em Dezembro

FIDELIDADE (ANOS) OUTROS CRITÉRIOS TAXA DE ASSESSORIA (a.a.)

0 Cálculo Pró-rata 1,10%

1
Sem Aporte Anual
Com Aporte Anual
Indicação de Cliente

1,00%
0,50%
0,40%

2
Sem Aporte Anual
Com Aporte Anual
Indicação de Cliente

0,90%
0,50%
0,40%

3
Sem Aporte Anual
Com Aporte Anual
Indicação de Cliente

0,80%
0,50%
0,40%

4
Sem Aporte Anual
Com Aporte Anual
Indicação de Cliente

0,70%
0,50%
0,40%

5
Sem Aporte Anual
Com Aporte Anual
Indicação de Cliente

0,60%
0,50%
0,40%

5+
Com ou Sem Aporte Anual

Portfólios Superiores a R$ 1 Milhão
Indicação de Cliente

0,50%
0,50%
0,40%
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Consultoria de Investimentos

A Pausare Capital oferece uma Taxa de Assessoria Preferencial de 0,40% ao ano por cada
indicação de novos clientes

Produtos e Serviços Elegíveis à Taxa de Assessoria Preferencial segundo os seguintes Valores Iniciais Mínimos: 

ANO
(PORTABILIDADE DE) 

PREVIDÊNCIA PRIVADA
SEGURO DE VIDA

PAUSARE CAPITAL 
DIGITAL

CONSULTORIA DE 
INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS 
GLOBAIS

2020

Sem valores iniciais 
mínimos requeridos

Sem valores iniciais 
mínimos requeridos

R$ 1.000

R$ 100.000 $ 100.000

2021 R$ 100.000 $ 100.000

2022 R$ 150.000 $ 150.000

2023 R$ 150.000 $ 150.000

2024 R$ 200.000 $ 200.000

2025 R$ 200.000 $ 200.000
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Consultoria de Investimentos

Alocação Estratégica representa um dos maiores diferenciais da Pausare Capital e
corresponde ao grande fator responsável pelo desempenho de um portfólio de investimento

Alocação Estratégica: Portfólio Pausare Capital Agressivo, 2021
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• O processo da Pausare Capital atende simultaneamente às necessidades do investidor e de seu grupo familiar; a
partir da análise do seu contexto socioeconômico

– Definição do Patrimônio Total

➢ O resultado desta etapa se traduz no balanço financeiro pessoal, o qual extrapola o balanço financeiro
tradicional por incluir ativos como o capital humano do investidor, e passivos como as suas necessidades
futuras de capital e sucessão

– Análise de Risco

➢ A partir dos resultados encontrados, os riscos são avaliados, quantificados e mitigados em função dos
seus níveis de frequência e severidade

– Monitoramento

➢ Planos de Previdência Privada

➢ Seguro de Vida

➢ Seguro Imobiliário

➢ Seguro Veicular

➢ Seguro Viagem

Gestão de Riscos

Entre os principais diferenciais introduzidos ao mercado pela Pausare Capital, destaca-se o
seu processo inovador e integral de gestão de riscos
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Gestão de Riscos

A imagem mostra os planos de previdência privada que alguns investidores possuíam em
bancos comerciais antes de se tornarem clientes da Pausare Capital

Elaboração Própria; Instagram: @pausarecapital

Portabilidade de Planos de Previdência Privada vs CDI (preto) e Plano de Previdência Comparável (vermelho), 2019
• Os planos passaram por

portabilidade, já que
apresentavam desempenho
inaceitável; além de taxas
abusivas

• A linha vermelha representa
um plano comparável aos
demais; enquanto a linha
preta representa o CDI

• Entre jan/14 e jan/20, a
diferença de rentabilidade
entre o plano comparável e o
pior plano são 22 p.p. Já entre
o CDI e este plano são 14 p.p.

• A taxa de administração do
plano comparável é de 1%
a.a., enquanto que alguns
planos apresentam taxa de
3% a.a.

• Migrar recursos mal alocados
nos bancos comercias para
melhores ativos parece uma
tarefa interminável
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• É por essas razões que a Pausare Capital nasce com uma perspectiva global e oferece aos seus clientes as melhores
condições para aproveitar dos benefícios de se contar com um acesso global aos mercados financeiros:

– Maiores retornos e menores riscos potenciais através da redução da correlação entre os ativos

– Maior diversificação e menores custos através da utilização de ativos globais

– Maiores oportunidades de investimento através do acesso a produtos financeiros inexistentes em países
emergentes

– Maiores retornos potenciais através do aproveitamento de oportunidades em mercados internacionais que
estejam subavaliados

– Redução de riscos através da utilização de ativos internacionais de renda fixa, os quais possuem baixas
correlações com ativos locais de renda fixa

Investimentos Globais

A raiz do processo de globalização e da crescente integração e popularização dos mercados
de capitais, tornou-se imprescindível aplicar uma perspectiva global aos investimentos

A Taxa de Assessoria referente ao serviço personalizado de Consultoria de Investimentos Globais é de 1,0% a.a.
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• Portanto, atualmente é fundamental contar com um acesso a produtos financeiros inovadores nas principais
moedas fortes

– A desvalorização cambiária pode comprometer a rentabilidade do portfólio em comparação com as principais
moedas fortes globais

– Além disso, existe uma infinidade de produtos financeiros que não se encontram disponíveis no mercado
nacional em função da sua baixa sofisticação

• A Pausare Capital, através de empresas intervenientes, oferece acesso a mais de:

– 2,5 milhões de produtos financeiros de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, exchage-traded
funds, derivativos, commodities, criptomoedas; entre outros

– 60 mercados globais

– 60 mil produtos de renda fixa

– 20 mil fundos de investimento

– 12 moedas

Investimentos Globais

O mercado de capitais nacional representa uma parcela ínfima do mercado global, já que
os países emergentes representam apenas 25% do valor de mercado global de ações*

*Kaplan Inc. 2016. “Schwesernotes 2017 Level III CFA Book 3: Economic Analysis, Asset Allocation and Fixed-Income Portfolio Management.” p.99.
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• A atividade de constituição de estruturas no exterior para investimento está amparada em princípios legais,
transparentes e vinculados à elisão fiscal:

– utilização do planejamento tributário, normas existentes e sistemas legais para diminuir o peso da carga
tributária sobre os investimentos

– Esta atividade pode ser particularmente atrativa para quem vive em países emergentes, onde a burocracia
para abrir uma empresa é extensa, os custos para gerenciar uma empresa são elevados e os impostos são
relativamente altos

• Como exemplo das vantagens associadas ao planejamento sucessório, clientes com ativos em vários países podem
consolidá-los sob uma única estrutura no exterior, o que restringe a aplicação do inventário a somente um país e
evita gastos legais exorbitantes

• Como exemplo das vantagens associadas à eficiência tributária, clientes podem adquirir imóveis através de uma
estrutura no exterior buscando a elisão fiscal em relação a impostos incidentes sobre herança, pessoa física e/ou
ganhos de capital

• A constituição de estruturas no exterior é um processo rápido e sem burocracia em muitas jurisdições

Investimentos Globais

A constituição de estruturas no exterior para investimento visa oferecer soluções para dois
temas globais cada vez mais relevantes: planejamento sucessório e eficiência tributária



30

Índice

Capítulo 1 Origem

Capítulo 2 Modelo de Negócio

Capítulo 3 Consultoria de Investimentos

Capítulo 4 Gestão de Riscos

Capítulo 5 Investimentos Globais

Capítulo 6 Serviços Financeiros



31

• A Pausare Capital também oferece os seguintes produtos e serviços aos seus clientes:

– Assessoria Contábil para Investimentos (Imposto de Renda para Pessoas Físicas e Jurídicas)

– Assessoria Fiscal para Blindagem Patrimonial

– Assessoria Tributária para Sucessão Hereditária

– Financiamento e Crédito a Pessoas Físicas e Jurídicas

– Operações de Câmbio e Remessas ao Exterior

– Cartões de Crédito Exclusivos

• Através da aplicação de um atendimento core-satellite, a Pausare Capital visa oferecer produtos e serviços
complementares à Consultoria de Investimentos em condições vantajosas frente ao mercado

Serviços Financeiros

A Pausare Capital respeita a posição de confiança em que se encontra frente aos clientes,
bem como a sua obrigação fiduciária durante todas as etapas do processo de investimento



24 de outubro de 2021

Esse documento foi elaborado para suporte a apresentação oral, não constituindo a íntegra do conteúdo apresentado. Este documento possui caráter confidencial , não podendo ser
reproduzido em todo ou em parte, por qualquer meio, sem autorização da DealMaker Consultoria e Participações Ltda.

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONALAPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL https://pausare-capital.com

https://pausare-capital.com/

