RPS Capital e Itajubá Investimentos anunciam acordo exclusivo
de distribuição no segmento de Fundos de Pensão

São Paulo, agosto de 2021 – A RPS Capital e a Itajubá Investimentos
anunciam acordo exclusivo de distribuição para o segmento de Fundos de
Pensão que contempla toda a grade de produtos gerido pela gestora.
Com mais de R$ 15 bilhões em ativos sob distribuição e relação com os
principais investidores institucionais, a Itajubá Investimentos alia o foco e
capacidade de distribuição no mercado institucional com a performance
consistente, diversiﬁcada e com foco em ESG na gestão de ativos da RPS
Capital.
A família de fundos é encabeçada pelo RPS Total Return FIC FIM
(multi-gestão com viés de renda variável), que busca rentabilidade superior
ao CDI, com foco em retorno absoluto e baixa correlação com FIMs
tradicionais. A estratégia Total Return se baseia numa leitura
macroeconômica (top-down) e busca assimetrias e oportunidades de
investimento independente do cenário, resultando em menor dependência
de movimentos direcionais de mercado. A estratégia RPS Total Return FIC
FIM possui mais de 8 anos de histórico, com um retorno anualizado de 15.6%
ao ano e com uma volatilidade de 8%, destinada apenas a investidores
qualiﬁcados. O fundo RPS Equity Hedge FIC FIM possui a mesma estratégia,
mas com menor volatilidade e destinada ao público geral.
Já o RPS Selection FIC FIA é um fundo long only de ações que mescla
posições top-down com posições fundamentalistas. Essa combinação faz
com que o fundo se aproprie de posições táticas de curto prazo e ainda
tenha uma parte estrutural do portfólio com horizonte de longo prazo.
O acordo entre RPS Capital e Itajubá Investimentos é fruto de anos de
conversas e admiração mútua entre as empresas, que dividem valores
chave como transparência e visão de longo prazo. Com o objetivo de
alcançar a marca de 25% da base de investidores da RPS Capital no público
institucional em 5 anos, o acordo é ﬁrmado com entusiasmo entre as duas
instituições.
“Acreditamos que o acordo com a RPS Capital representa o que buscamos
como gestora para o segmento institucional: uma empresa com histórico de
respeito, performance e sustentabilidade, e consciente da importância
estratégica dos Fundos de Pensão locais em sua base de investidores.”, aﬁrma
Leonardo Camozzato, CEO da Itajubá Investimentos.
“Estamos muito felizes em anunciar a parceria com a RPS e acreditamos que o
sucesso já conquistado até aqui também ocorrerá com os investidores
institucionais. A gestora possui, na sua essência, uma forma de gestão
complementar ao resto da indústria de multimercado macro, fazendo com que
os fundos encaixem muito bem nos portfólios das fundações. Em momentos
nos quais a diversiﬁcação nos investimentos se torna cada vez mais relevante,
entendemos que a RPS tem as qualiﬁcações e soﬁsticação para ser essa
opção”, segundo Pedro De Biase, sócio da Itajubá Investimentos.
“Depois de mais de 8 anos na construção de uma sólida base de investidores, 3
bilhões de reais em ativos geridos, compostos pelos principais single family
oﬃces do Brasil, e de ter passado pelos processos de diligência das maiores
instituições ﬁnanceiras do país, a RPS Capital sente-se preparada para dar
mais um passo na diversiﬁcação de seu passivo - agora na direção dos
principais investidores institucionais do Brasil. Para tanto, estamos celebrando
uma forte parceria com a Itajubá Investimentos, empresa líder na distribuição
de fundos de investimento para investidores institucionais. Como todo
movimento institucional que a RPS Capital fez desde 2013, esse acordo foi
construído em bases sólidas, depois de muita diligência de ambas as partes, e
com visão de longo prazo.” conclui Luiz Aires, sócio e responsável pela área
de Relações com Investidores.
“Estamos convictos que temos algo especial para oferecer também para o
mundo Institucional. Nossa gestora foi construída na fundação do (R) respeito
pelo patrimônio de nossos investidores, ancorada em um processo de
investimento robusto, e alinhando nosso patrimônio e remuneração com o
retorno de longo prazo de nossos investidores. Buscamos que a (P)
performance dos nossos fundos seja de forma descorrelacionada, pensando
na (S) sustentabilidade da nossa cultura meritocrática, construída sob os mais
altos padrões de governança corporativa, e com a ambição de reunir o melhor
time de gestão de portfólios do Brasil.”, conclui Paolo Di Sora, fundador e CIO
da RPS Capital.
Sobre a Itajubá Investimentos
Criada em 2007, a Itajubá Investimentos é a primeira empresa brasileira
dedicada a distribuição de produtos ﬁnanceiros para investidores
institucionais locais, dentre eles, family oﬃces, fundos de pensão,
seguradoras, wealth managers e gestores de patrimônio. A empresa tem o
objetivo de realizar distribuição independente, a partir de um partnership
alinhado e um processo robusto de escolha de gestores. Atualmente, conta
com mais de R$ 15 bilhões em ativos distribuídos e relação com os
principais investidores institucionais. www.itajubainvestimentos.com.br
Sobre a RPS Capital
Fundada em 2013, a RPS Capital é uma das mais tradicionais gestoras
independentes do Brasil, conta com 30 proﬁssionais, sendo 19 dedicados a
gestão de portfolios, oferecendo a seus investidores fundos multimercados
e de renda variável. Atualmente, conta com mais de R$ 3 bilhões em ativos
geridos. www.rpscapital.com.br

