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AGUILA CAPITAL

INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS
Oferecemos estratégias para investidores que procuram diversificar
seu portfólio sem abrir mão de retornos acima da média do mercado.
Nossa equipe é formada por profissionais do mercado financeiro e
operadores de empresas na economia real, trazendo uma visão objetiva
de cada oportunidade de investimentos.
Nossa experiência em ativos estressados e projetos de turnaround nos
coloca em uma posição privilegiada para identificar as assimetrias entre
risco e retorno, distinguindo as grandes oportunidades das armadilhas
de mercado.

AGUILA CAPITAL
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
Special
Situations
Ø Ativismo
Minoritário
Ø Corporate
Turnaround
Ø Legal Claims
Ø Dívidas em

Distress

Hedge Fund

Private
Equity

Ø Long Biased

Ø Energia

Ø Arbitragem de

Ø Óleo e Gás

Long / Short

Ø Preservação de
Capital
Ø Estratégias
Quantitativas
Ø Geração de
Ganhos de
Capital - Alpha

Ø Infraestrutura

Real Estate
em Distress
Ø Originação de
Real Estate a
partir de leilões
judiciais
Ø Desembaraço
jurídico e venda
imediata
Ø Rápido turnover
de ativos
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EXPERIENTE, COM TRACK RECORD DE CRIAÇÃO DE VALOR

BLENER MAYHEW
MANAGING PARTNER
Mayhew atuou como vicepresidente
corporativo na
PetroRio, sendo um dos grandes
responsáveis pelo turn-around
da cia, Mayhew também liderou
o crescimento exponencial da
cia através de uma ousada
estratégia de aquisições. Antes foi head de M&A na
holding Docas investimentos onde participou de
diversos projetos de reestruturação corporativa e
ativismo minoritário nas áreas de Energia,
Petroquímicas,
Infraestrutura
e
Telecom.
Adicionalmente participou do conselho da PetroRio e
da Oi S.A. Atualmente Mayhew representa o BNDES
como conselheiro da Amata, empresa do ramo
florestal.

BRUNO MIRANDA
MANAGING PARTNER
Miranda possui 26 anos de
experiência
no
mercado
financeiro global, trabalhando
como gestor de fundos como
SRG (200) (Merrill Lynch
Proprietary Hedge Fund de
Nova York). participou dos
processos das grandes privatizações que ocorreram no
Brasil como Telebrás e Vale e gerou um histórico
investimentos diversificados, como por exemplo
negócios de PE, Imobiliário, Distress e Situações
Especiais.

FELIPE MAGALHÃES
GESTOR CVM
Magalhães trabalhou na Gradual Brokerage House
trabalhando como trader. Tem 12 anos de experiência no
mercado financeiro, incluindo vendas, trading e análise.

RODRIGO HARTZ, CFA
ASSOCIATE

FABIO OLIVEIRA
DIRETOR JURÍDICO
Oliveira é um advogado
brasileiro licenciado com 20
anos de experiência em
direito civil, corporativo e de
mercado de capitais. Foi
sócio do escritório Bocater
Camargo Costa e Silva
Rodrigues Advogados, tendo trabalhado também em
outras grandes casas de advocacia no Brasil. Possui
forte experiência em reestruturação societária,
ofertas públicas iniciais (IPOs), fusões e aquisições,
investimentos em private equity (PE), litígios
administrativos e regulamentação na CVM.

JULIANA HALAS
DIRETORA DE COMPLIANCE
Halas trabalhou em Relações com Investidores e Finanças
na Ativa e Contax. Possui 15 anos de experiência no
mercado financeiro, incluindo negociação de ações com
amplo conhecimento em Vendas e Suporte Comercial,
Operações e Gerenciamento de Riscos de Compliance.

Hartz possui 10 anos de
experiência em gestão de
ativos, consultoria de finanças
corporativas,
fusões
e
aquisições. Ele trabalhou em
empresas como Polo Capital,
Holding Educacional Intellectus
Ltda. e Urca Capital.

CASSIO CORREA
ANALISTA SENIOR ADMINISTRAÇÃO
Correa trabalhou em empresas consolidadas como a Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro, Ágora Corretora e outras.
Possui 35 anos de experiência no mercado financeiro.

AGUILA CAPITAL
EXPERIÊNCIA NA
CRIAÇÃO DE VALOR

CRIAÇÃO DE VALOR

Ativismo Minoritário | Deal Making

Foco | Empreendedorismo | Disciplina Financeira

Mentalidade de dono | Meritocracia | Trabalho Duro | Faro para Negócio

O Brasil está passando por tempos muito
difíceis, mas a Aguila Capital pode oferecer
investimentos alternativos para ajudar a
melhorar o retorno ao crescimento

OPORTUNIDADE ATUAL PARA
A CRIAÇÃO DE VALOR
Agora, mais do que nunca, os investimentos alternativos passam
configurar como uma opção viável de retornos maiores que a renda fixa,
contribuindo ainda com a diversificação dos riscos de bolsa

Juros Baixos

Governo Pró Mercado
Reformas Estruturantes
na Pauta

COMPETÊNCIAS
Criatividade

Turnaround de
Operações

Visão
Oportunística

Inovação

A criatividade está na
base do sucesso das
nossas operações.
Impossível é apenas
uma opinião.

As situações nos dão
impulso para tornar
mais eficientes as
alavancas de geração
de valor.

Acreditamos em
oportunidades em
meio ao caos

É questionando o que
não funciona mais que se
abrem oportunidades de
se inovar nas relações
com todos os envolvidos.
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