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REAG Gestora de Recursos S.A.  
 

Tipo de Rating Rating Perspectiva Última Ação de Rating 

Rating de Qualidade de Gestão de Investimento Proficiente Estável Afirmação, em 19 de junho de 2019 

Principais Fundamentos do Rating 

Gestora em Evolução, com Executivos Experientes: O rating da REAG Gestora de Recursos S.A. (REAG) 

considera seu bom processo de investimento, particularmente de fundos imobiliários, que é beneficiado pelo suporte 

de empresas especializadas; a experiente equipe de executivos, apesar da alta rotatividade de profissionais 

seniores e do pouco tempo de muitos na empresa; e os bons sistemas dos fundos imobiliários, com apropriada 

automação e integração.  

A REAG tem implantado melhorias em sua estrutura, com adequada segregação de atividades entre as áreas de 

investimento e de controles/suporte. A empresa tem investido em profissionais e tecnologia para suportar o forte 

aumento dos ativos sob gestão (AUM). Está em processo de implementação de fundos multimercados para 

estratégias macro, long & short e de crédito privado, de maior taxa de administração. Para isso, contratou um 

experiente CIO e um gestor long & short e está em busca de mais alguns profissionais. A Fitch Ratings segue 

monitorando o crescimento da gestora nestas estratégias. 

O rating considera apenas as atividades da gestora em fundos imobiliários (FIIs) e multimercados (FIMs) e não se 

aplica às outras áreas de negócios, como fundos de investimento em participações (FIPs), fundos de investimento 

em direitos creditórios (FIDCs) e de administração fiduciária do grupo, que têm processos e políticas próprios.  

Para a Fitch, os principais desafios da REAG são estabelecer maior segregação entre as áreas de investimento e de 

controles/suporte; o desenvolvimento bem-sucedido dos novos segmentos de fundos multimercados, que envolve 

adições adequadas à equipe, melhorias de processos e distribuição; reduzir a alta rotatividade de funcionários; 

continuar melhorando sistemas e controles, a fim de suportar o aumento do AUM; e melhorar o monitoramento de 

compliance para investimentos pessoais dos profissionais.  

Processo de Investimento: A REAG conta com bom e bem definido processos de investimento para os FIIs, com 

consistentes análises financeiras, legais, ambientais e mercadológicas para cada projeto e suporte de empresas 

especializadas de engenharia e advocacia, entre outras. Os FIMs atuais têm estratégias muito conservadoras. O 

processo de investimento se baseia em uma abordagem top down, com foco basicamente em renda fixa. No caso 

das novas estratégias, as equipes e os processos ainda estão sendo estruturados. Todos os fundos têm regras e 

limites claramente definidos, como ativos elegíveis e estruturas estabelecidas em contrato.  

Recursos de Investimento: A REAG conta com apropriada segregação de funções entre a equipe de investimento 

e as áreas de controle e de middle/back office desde o final de 2017. O grupo conta com 54 profissionais, sendo 26 

na gestora e 13 do time de investimento. Muitos executivos seniores estão na gestora há pouco tempo, mas têm boa 

experiência no segmento (mais de 15 anos). A rotatividade tem sido alta, inclusive nos altos níveis, mas sem afetar a 

continuidade dos negócios, pois a empresa tem sido capaz de substituir os profissionais.  

A gestora tem investido consistentemente em ferramentas para suportar suas atividades e elevar a eficiência dos 

processos. Em 2015, implantou dois sistemas de controle de ativos e investimentos dos cotistas para os FIIs, além 

de outros processos. Está implantando um controle de risco de mercado e liquidez, da Totvs Financial Services 

(Totvs). Atualmente, alguns desses controles são efetuados em Excel e algumas interfaces com provedores de 

serviços são efetuadas manualmente. Os recursos de segurança e contingência são apropriados.  

Gestão de Risco: A REAG mantém boas práticas de monitoramento de fundos imobiliários. Os profissionais são 

competentes e os controles, adequados ao perfil de risco dos fundos, com bom conjunto de políticas. No entanto, a 

gestora constituiu uma área de risco de mercado e liquidez apenas no início de 2018. A área se reporta ao CIO, o 

que pode impactar sua independência. Há planos para que se reporte diretamente ao comitê executivo.  

Desempenho dos Investimentos: Nos 36 meses até dezembro de 2018, a maior parte das carteiras da REAG teve 

desempenho consistente e alinhado a seus objetivos e com os pares relevantes. A análise foi baseada nos fundos 

REAG Renda FII e Top Cash 1 FI Multimercado Crédito Privado, com estratégias imobiliária e de renda fixa, que 

representavam a maioria do AUM do escopo do rating em dezembro de 2018.  

Companhia & Atendimento a Clientes: Fundada em 2013, a REAG é uma gestora independente, focada em 

quatro estratégias: FIIs, FIPs, FIMs e FIDCs. O AUM tem crescido fortemente (BRL28 bilhões em março de 2019), 

com resultados e receitas adequados, enquanto as outras companhias do grupo, constituídas mais recentemente, 

ainda demonstram algumas perdas.   
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Avaliação das Categorias 
 

Categoria Score 

Processo de Investimento Proficiente 

Recursos de Investimento Proficiente 

Gestão de Risco Adequado 

Desempenho dos Investimentos Consistente 

Companhia e Atendimento a Clientes Adequado 

Fonte: Fitch Ratings. 
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Estrutura Organizacional 
 

 

Processo de Investimento 

Objetivos do Investimento: A REAG mantém mandatos de investimento com ativos elegíveis, orçamentos, 

indicadores de concentração e limites de risco definidos para todos os fundos e carteiras, que seguem as decisões 

tomadas pelos comitês de investimento. No caso dos FIIs, os mandatos definem ainda o objetivo imobiliário (renda, 

desenvolvimento imobiliário e financiamento para construção). Para os FIIs exclusivos, os projetos precisam ser 

aprovados em assembleia de investidores, que, em muitos casos, é composta por apenas um cotista, 

proporcionando assim um nível extra de controle. A gestora possui comitês quinzenais, mensais e sob demanda 

para revisar seu portfólio e avaliar projetos. Há reuniões mensais de monitoramento com desenvolvedores para 

garantir que a construção e as vendas estejam dentro do cronograma e alinhadas com as metas.  

Devido ao bom histórico de alguns executivos e à ajuda de consultorias especializadas, a gestora pode criticar e 

monitorar o trabalho dos analistas e as premissas de todo tipo de projeto, além de ter boa capacidade de adaptação 

a aumento de custos, atraso na construção, baixa velocidade de vendas e problemas com os desenvolvedores. Em 

março de 2019, os FIIs eram compostos por lojas comerciais (17%), armazéns (20%), shopping centers (23%), lajes 

corporativas (23%), indústrias e áreas logísticas (7%) e outros (10%).  Os ativos dos fundos são concentrados, mas 

não têm alavancagem.  

A REAG está em processo de implantação de fundos multimercados para estratégias macro, long & short e crédito 

privado, de maior taxa de administração. A gestora contratou um experiente CIO e um gestor para os fundos 

multimercados e está em busca de mais profissionais. Também planeja reforçar seus processos para este segmento, 

implantando novos comitês e procedimentos, a fim de suportar estratégias de investimento mais sofisticadas. Os FIMs 

atuais têm estratégias muito conservadoras, compostas por fundos de investimento líquidos de renda fixa de bancos 

brasileiros, depósitos de bancos e títulos soberanos. O processo de investimento se baseia em uma abordagem top 

down, com foco basicamente em estratégias de renda fixa. A REAG não tem relatórios de atribuição de desempenho, 

mas o acompanhamento diário do desempenho, com relatórios de risco (sensibilidade, gaps de liquidez e 

alavancagem), tem permitido que os profissionais aprendam com os erros e ajustem seu processo de investimento.  

Processo de Pesquisa: O processo de pesquisa condiz com o atual universo do investimento e tem demonstrado 

disciplina e repetitividade, apesar de recente (desde 2015). A pesquisa macro é feita por um economista com 

adequado acesso a pesquisas de algumas corretoras. A maioria das análises de crédito é feita por empresas 

especializadas (100% no caso de FIIs, FIPs e FIDCs e por um analista de crédito para os FIMs), e as capacidades 

de pesquisa são apropriadas para o universo e o perfil dos investimentos. Toda pesquisa está devidamente 

documentada e é discutida nos comitês apropriados para analisar os resultados. A gestora está contratando 

executivos e implantando procedimentos para as novas estratégias de fundos multimercados. 
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Decisão de Investimento e Construção de Carteiras: A REAG tem um processo de investimento bem definido para os 

fundos atuais, apesar de recente (desde 2015). Todos os investimentos devem ser decididos em comitês, segregados 

por equipes específicas (FIIs, FIPs, FIMs e FIDCs), com baixa autonomia do gestor. A maior parte das decisões é 

tomada pelos investidores (100% do AUM para FIDCs e FIPs, 80% para FIIs e 95% para FIMs), sendo aprovada em 

assembleia de investidores, que, em muitos casos, é formada por apenas um cotista. A gestora tem poder discricionário 

em apenas seis fundos. As ordens são executadas pelos gestores por telefone ou pelo sistema Bloomberg.  

O processo dos fundos imobiliários é bem definido e composto pelas seguintes fases: originação do negócio; 

avaliação do incorporador e seus executivos por um terceiro; negociação da estrutura da operação; comitê de pré-

investimento (para aceitar o incorporador imobiliário); due diligence legal, financeira e ambiental (se necessária); due 

diligence independente, por terceiros; comitê de investimentos (para enviar sua opinião sobre o negócio aos 

investidores); decisão da assembleia dos investidores (assembleia geral de acionistas); aprovação final do negócio. 

O tempo médio para concluir este processo é de quatro meses. Há reuniões quinzenais, mensais e sob demanda 

para monitorar todos os projetos e/ou fundos. A análise de crédito dos inquilinos e desenvolvedores é bastante 

profunda. Modelos apropriados permitem monitorar o desempenho e o risco de cada investimento e medidas 

proativas, como em 2016, quando foi necessário mudar o escritório de arquitetura de um mandato.  

O REAG implementou um comitê de investimentos bimestral para as novas estratégias, no qual os gestores terão 

autonomia de decisão. O atual processo de investimento dos fundos multimercados é tradicional, passando do 

cenário macro para análise quantitativa e qualitativa de instituições financeiras e fundos tradicionais de renda fixa. A 

gestora deve aprovar limites para adquirir ativos de crédito. Os limites são definidos em um comitê de crédito 

(trimestral ou sob demanda) com participação do CIO e da área de crédito. Os novos fundos multimercado também 

pretendem investir em operações mais sofisticadas de taxas de juros e moedas, e em opções/derivativos de ações, 

mas esse processo ainda está sendo implementado. A REAG também tem um comitê semanal de produtos e um 

comitê mensal de compliance.  

Processo de Investimento dos Fundos Imobiliários/Ilíquidos 

 

Recursos de Investimento 

Equipe: A estrutura da REAG está em evolução e melhorou muito desde meados de 2017. A gestora segregou as 

atividades do processo de investimento, middle e back office e de risco de mercado e liquidez, que eram feitas pela 

equipe de investimento. Além disso, estabeleceu um comitê executivo para a gestora, composto por João Carlos 

Mansur, CEO e acionista majoritário, André Honorato, CIO, e Fabiana Franco, COO. O comitê executivo anterior pertencia 

à holding e atendia todas as empresas do grupo. A equipe de gestão dos FIIs é adequada ao número de estratégias e 

fundos, enquanto a das novas estratégias dos multimercados está sendo estruturada. O CEO não participa do comitê de 

investimentos. A gestora também contratou dois profissionais para o compliance, atividade que era efetuada pela equipe 

da COO, sem ter um profissional específico, e por um advogado terceirizado. A equipe de distribuição conta com dois 

profissionais, além do suporte do CEO e dos altos executivos do grupo. O executivo de compliance reporta-se diretamente 

ao comitê executivo. No entanto, a área de risco se reporta ao CIO, o que pode impactar sua independência. Há 

planos para que a área se reporte diretamente ao comitê executivo. O risco de pessoa-chave é baixo.  

O grupo REAG contava com 54 funcionários em março de 2019 (sete em dezembro de 2014), sendo 26 na gestora 

e 13 na equipe de investimento. Muitos executivos estão na empresa há apenas um ou dois anos, mas com boa 

experiência de mercado (acima de 15 anos, alguns com mais de vinte). As equipes de investimentos são 

PROSPECÇÃO ANÁLISE
PRÉ-

COMPLIANCE
CONTRATAÇÃO RISCO DISTRIBUIÇÃO INVESTIMENTO

Gerentes 

Comerciais

Gestor de 

Recursos

Gerente Jurídico

Gerentes 

Comerciais

Diretores

Compliance

Officer

Gerentes 

Comerciais

Área de Risco

Diretor de 

Compliance

Diretor 

Administrativo

Economista-

Chefe

Back Office

Gerentes 

Comerciais

Gestor de 

Recursos

Gerente Jurídico

Diretores

Back Office

Análise 

Preliminar da 

Viabilidade do 

Negócio

Análise da 

Viabilidade do 

Produto

Análise Prévia 

de Pessoas 

Físicas e 

Jurídicas da 

Operação (KYC)

Prosseguimento 

da Operação 

após 'OK' do 

Compliance

Condições de 

Mercado e 

Avaliação de 

Investimentos

Prospecção de 

Investidores

Decisão e 

Monitoramento 

de 

Investimentos



 

 

    

 
 Fundos e Gestores de Recursos   

  Gestor de Recursos Tradicional / Brasil  

    

     REAG Gestora de Recursos S.A.   

 9 de Julho de 2019 5  

    

segregadas por estratégias (André Caó para FIMs, Lucas Reis para FIIs e Paulo Trota para FIPs e FIDCs) e 

recebem suporte de uma economista, entre outras áreas de suporte do grupo, e de empresas especializadas. As 

atividades de suporte, como recursos humanos (RH), jurídico, tecnologia da informação (TI) e contabilidade, são 

realizadas por profissionais do grupo, a fim de reduzir custos, permitir expertise e melhorar a eficiência. Não há área 

de auditoria interna. Dada a recente constituição, a rotatividade tem sido alta, inclusive nos altos níveis, mas sem 

afetar a continuidade dos negócios, pois a empresa tem sido capaz de substituir os profissionais. 

 

Fluxos de Trabalho do Front-Office e Tecnologia: A REAG tem investido consistentemente em tecnologia para 

apoiar suas atividades e aumentar a eficiência de seus processos. A gestora possui adequado nível de automação, 

suportado por dois sistemas para os FIIs: Amplis, para controle dos ativos das carteiras, cálculo de cotas dos fundos, 

fluxo de caixa e relatórios gerenciais; e JCOT, para controle de registro de investidores, posições de investidores nos 

fundos e emissão de extratos de fundos. Ambos foram desenvolvidos pela Totvs, uma renomada empresa brasileira 

de TI, e implantados em 2015. A empresa está em processo para implantar um sistema de gerenciamento de risco, o 

BMI, também da Totvs e totalmente integrado ao Amplis. Esse sistema deve ser concluído até o final de 2019 e inclui 

risco de mercado e liquidez, atribuição de desempenho, teste de estresse e análise de pares. Os fundos 

multimercados atuais operam com planilhas Excel, o que é adequado para a estratégia conservadora. O controle de 

gerenciamento de riscos também é feito em Excel, sem instrumentos de atribuição de desempenho e pre-trading 

compliance. Além disso, as interfaces com administradores e corretores são feitas por email, com intervenção manual.  

Os sistemas da REAG apresentam bom nível de funcionalidade e escalabilidade e fornecem boa capacidade para 

assumir mandatos exclusivos, utilizando procedimentos padronizados (comuns a toda a indústria brasileira). A 

gestora tem um histórico curto, mas bom, gerenciando uma série de portfólios para empresas e indivíduos (cerca de 

99% do AUM em março de 2019). Não existe equipe dedicada a TI, apenas um funcionário de suporte. As atividades 

de manutenção de rede e hardware são terceirizadas para uma empresa especializada. O grupo tem adequados 

políticas e procedimentos de TI e de segurança e continuidade de negócios.  

Suporte de Middle/Back Office e Provedores de Serviços de Terceiros: A REAG estabeleceu uma área de middle 

office no final de 2017, que incorporou alguns funcionários das equipes de investimentos e de back office. O middle 

office é composto por quatro funcionários (segregado por estratégias: FIPs, FIDCs, FIIs e FIMs) e o back office por 

outros quatro, todos com apropriado nível de experiência. Há controle do fluxo de caixa de cada fundo e reconciliação 
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diária dos processos operacionais, com monitoramento mensal dos projetos dos FIIs em procedimentos padronizados. 

Os contratos com os prestadores de serviços externos, como promotores imobiliários, administradores, corretores etc., 

são formalizados em service level agreement (SLAs), com acompanhamento constante dos projetos para FIIs 

(execução, fluxo de caixa, custos de desenvolvimento, vendas, atrasos de construção, aspectos de engenharia, 

qualidade de crédito, licenças, impacto ambiental etc.). A avaliação dos ativos imobiliários é efetuada no mínimo 

anualmente por consultores imobiliários aprovados pelos reguladores brasileiros, enquanto a precificação dos ativos 

dos fundos tradicionais é efetuada diariamente pelos administradores fiduciários, segundo as regras locais.  

A gestora opera com oito corretoras para os FIMs, com volume bastante concentrado (99% em março de 2019) nas 

cinco maiores. Há avaliações das corretoras e monitoramento dos serviços prestados, mas sem revisões formais. As 

avaliações incluem basicamente o nível de serviço e a qualidade de execução. O middle office faz reconciliação 

diária para todas as ordens de negociação, posição de títulos e cálculo de cotas dos FIMs, com número de 

reprocessamentos não relevante. Os administradores fiduciários possuem boas políticas e procedimentos de 

precificação de ativos e cálculo de cotas dos fundos (diários para os FIMs e, pelo menos, anual para os FIIs), pelos 

quais são responsáveis legais, de acordo com as regras brasileiras. Além disso, mantêm bases de dados críticas de 

ativos e passivos dos fundos. A gestora opera com cinco administradores fiduciários, incluindo uma empresa do 

grupo totalmente segregada (IDL Trust Administradora de Recursos Ltda. [67% do AUM em março de 2019], Terra 

DTVM [28%], Intrader DTVM [3%] e outros dois [2%]).  

Gestão de Risco 

Controle de Risco: A REAG estabeleceu uma área de risco de mercado e liquidez para monitorar todos os fundos no 

início de 2018, com um profissional antes alocado no back office. Até 2017, a mesma pessoa controlava o risco de 

mercado e liquidez apenas dos FIIs. Em 2019, foi transferida para a empresa de administração fiduciária e foram 

contratados dois experientes profissionais de risco. O executivo da área tem mandato para reduzir ou zerar posições, 

mas se reporta ao CIO. A gestora está em processo de implantar o BMI, que inclui risco de mercado e liquidez, atribuição 

de desempenho, teste de estresse e análise de pares. Os controles pós-trading em Excel são adequados ao perfil e o 

risco dos fundos atuais, bastantes conservadores, mas necessitam de melhoras para fundos mais sofisticados. Posições 

e riscos dos fundos são discutidos diariamente na área de risco e trimestralmente no comitê de risco. Há também 

comitês de crédito sob demanda. Há apenas dois casos de inadimplência, que totalizam BRL10,5 milhões, mas em 

fundos fechados, com decisão dos investidores. A área também faz análise e monitoramento de risco de crédito dos 

fundos. A gestora tem ainda uma área com cinco profissionais para monitorar projetos imobiliários.  

A REAG conta com adequado conjunto de políticas e metodologias, sem desenquadramentos relevantes. Não há 

estrutura para risco operacional, mas as rotinas são cobertas por reconciliações diárias e fluxos de trabalho 

operacionais. Além disso, as atividades operacionais de fundos são realizadas e controladas por administradores e 

custodiantes, de acordo com as regras locais. Houve apenas um apontamento, em 2016, com perda operacional de 

BRL20 mil. A REAG é supervisionada por várias entidades externas (administradores fiduciários, custodiantes, áreas 

de risco e de compliance do grupo e auditores externos para a gestora e para os fundos), além dos reguladores 

brasileiros (Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais - Anbima). 
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Fonte: REAG Gestora de Recursos Ltda. 

 

Monitoramento e Mensuração de Risco & Teste de Estresse: A REAG monitora fortemente todos os 

empreendimentos imobiliários em que investe por intermédio de equipe própria e empresas terceirizadas 

especializadas (administradores de prédios, consultores imobiliários, etc.). Estas verificam contabilidade, premissas 

de investimento, tempo de conclusão, velocidade de vendas, custos de construção etc. As áreas de middle e back 

office fazem as reconciliações, principalmente em termos de fluxo de caixa, custos e preços esperados, impostos 



 

 

    

 
 Fundos e Gestores de Recursos   

  Gestor de Recursos Tradicional / Brasil  

    

     REAG Gestora de Recursos S.A.   

 9 de Julho de 2019 7  

    

etc. Há monitoramento apropriado de taxas de vendas e de ocupação, qualidade do locatário, atrasos nos 

pagamentos e execução. Há boa análise de crédito de todos os locatários corporativos e promotores imobiliários 

feitos por empresas especializadas. O risco de crédito de contraparte é limitado devido à centralização das 

negociações na B3 e na Cetip (câmaras de compensação), padrão local para o mercado brasileiro.  

Os contratos estabelecidos com inquilinos e desenvolvedores têm penalidades pré-definidas e seguro para o 

desempenho da construção. A gestora tem demonstrado capacidade de substituir inquilinos e desenvolvedores ou 

renegociar termos em caso de inadimplência. Em março de 2019, dos 54 ativos imobiliários investidos, apenas 

quatro estão em desenvolvimento. O controle de risco de mercado e liquidez, por sua vez, é efetuado em Excel e é 

adequado ao perfil atual dos fundos, sem testes de estresse. O controle do risco de liquidez estabelece que os 

fundos devem gerar caixa de 70% do AUM do fundo em até três dias úteis e 90% em até cinco dias úteis, operando 

com no máximo 30% do volume médio diário negociado nos últimos trinta dias. Não há desenquadramentos dos 

limites, que são beneficiados pelo fato de serem fundos exclusivos e fechados, exceto seis fundos, que 

representavam cerca de 1% do AUM em março de 2019.  

Compliance: A área de compliance foi estabelecida no final de 2017, com dois profissionais, e se reporta 

diretamente ao comitê executivo. Há um conjunto completo de políticas para alocação justa dos pedidos (preço 

médio), know your customer (KYC), suitability, código de ética, política de investimento pessoal e conflito de 

interesse. Os funcionários têm que assinar o código de ética e a política de investimento pessoal quando são 

contratados. Além disso, as transações dos funcionários envolvendo ações, derivativos e fundos imobiliários 

precisam de pré-autorização do departamento de compliance. No entanto, não há monitoramento dos investimentos 

dos funcionários. Todos os fundos têm uma estrutura apropriada e independente com auditoria externa e registrados 

na CVM, seguindo o regulamento local.  

Alinhamento de Interesses: A atual política de remuneração está em evolução. A gestora contratou uma consultoria 

para escrever uma nova política, com três pontos principais: plano de cargos e salários, avaliação de desempenho dos 

funcionários e modelo de parceria. O primeiro item foi concluído em julho de 2018, com a remodelação de cargos e 

ajustes nas compensações, e o segundo, no início de 2019. Espera-se que o terceiro item seja concluído ainda em 

2019. O componente fixo ainda é alto e os resultados/lucros, relativamente baixos, mas os planos preveem ter 50% de 

salário fixo e 50% de bônus para os altos executivos. A definição do pool de bônus é baseada principalmente no lucro 

anual do departamento e/ou do grupo (cerca de 50%). Atualmente, há uma meta quantitativa para atingir (25% do lucro 

operacional), e o comitê executivo decide a compensação. Os planos do modelo de parceria preveem que os principais 

executivos possam ter até 25% das ações com o objetivo de reter bons profissionais.  

Desempenho dos Investimentos 

Nos 36 meses até dezembro de 2018, a maior parte das carteiras da REAG teve desempenho consistente e 

alinhado a seus objetivos e com os pares relevantes. A análise de desempenho ajustada ao risco foi baseada nos 

fundos REAG Renda FII e Top Cash 1 FI Multimercado Crédito Privado, com estratégias imobiliária e de renda fixa, 

que representavam a maioria do AUM do escopo do rating em dezembro de 2018.  

Companhia & Atendimento a Clientes  

Companhia: Fundada em 2013, a REAG é uma gestora independente focada em quatro estratégias: FIPs (38% do 

AUM em março de 2019), FIIs (3%), FIMs (31%) e FIDCs (28%). Em março de 2019, era a 39ª maior gestora de 

recursos do Brasil com AUM de BRL11,5 bilhões (não inclui alguns fundos exclusivos e carteiras), de acordo com a 

Anbima, sendo controlada em 99% por um FIP. O grupo tem sede em São Paulo e escritórios em Brasília e Belo 

Horizonte, além de quatro subsidiárias com atividades relacionadas, como administração fiduciária, securitização, 

assessoria e emissão de valores mobiliários, entre outros negócios no mercado de capitais.  

O AUM tem crescido fortemente, atingindo BRL28,3 bilhões em março de 2019 (10,4 bilhões em dezembro de 2018 

e BRL6,8 bilhões em 2017). Há 68 fundos exclusivos, que somavam 99% do AUM e oito abertos, representando 

apenas 1% do AUM. Em março de 2019, o AUM por tipo de investidores era constituído por corporates (25%), 

fundos de fundos (71%) e private banking/pessoas físicas de alta renda (4%). A concentração do AUM era muito alta 

– os cinco maiores investidores representavam 93% do total em março de 2019 (48% em dezembro de 2018). 

A gestora tem apresentado adequados resultados (BRL2,2 milhões em 2017 e BRL3,4 milhões em 2018) e receitas, 

mesmo em um ambiente recessivo, compostos basicamente por taxas de administração. No entanto, as demais 

empresas do grupo, constituídas de 2015 a 2017, ainda demonstram algumas perdas, resultando em menor 

resultado para a holding (BRL2,1 milhões em 2017 e BRL1,0 milhão em 2018). Os planos incluem que outras 

empresas contribuam com 30% a 40% dos resultados do grupo até 2020.  
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Atendimento a Clientes: A REAG tem uma comunicação geral adequada para os investidores com cumprimento de 

todas as obrigações de divulgação estabelecidas pela CVM e pela Anbima. A gestora atua com bom grau de 

transparência junto aos investidores, com contato frequente, fornecendo materiais de comunicação adequados, com 

divulgação de relatórios mensais dos fundos, de acordo com as exigências regulatórias. A equipe de distribuição 

conta com dois profissionais, além do suporte do CEO e dos altos executivos do grupo.  

A gestora tem forte relacionamento com muitos promotores imobiliários, empresas de engenharia e escritórios de 

advocacia, que fornecem grande capacidade de obtenção de negócios e acesso a especialistas em diferentes tipos de 

atividades, proporcionando grandes oportunidades de originar, analisar e estruturar investimentos. No entanto, no caso 

das novas estratégias de fundos multimercados, a gestora precisa construir um relacionamento com os distribuidores.  

Pesquisa Relacionada e Metodologia Aplicada 
 

Ratings de Qualidade de Gestão de Investimento (6 de março de 2017) 

Fitch Afirma Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos ‘Proficiente’ da REAG (19 de junho de 2019) 
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O rating acima foi solicitado pelo, ou em nome do, emissor e, portanto, a Fitch foi compensada pela avaliação do 

rating. 
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