MATERIAL DE APOIO
Consulta formal OULG11
SETEMBRO 2021

POLO CAPITAL

Objetivo do Material de Apoio
O objetivo deste material é apresentar de forma macro a Polo Capital e dar transparência sobre a sua experiência na área de real estate, a
qual abarca:

➢ Mercado de FIIs
➢ Investimentos imobiliários
➢ Projetos de logística
Além disso, no slide 7 destacamos a equipe que eventualmente se ocuparia da gestão do fundo.
Esclarecemos que o conteúdo a seguir não tem como objetivo prometer qualquer parâmetro de locação (R$/m2, tempo para locar, etc) sobre o
ativo de Duque de Caxias, promoter qualquer renegociação do ativo de Juiz de Fora e divulgar ao mercado as estratégias vislumbradas para cada
ativo.
Entendemos que, qualquer “guidance” seria precoce, uma vez que ora não participamos da gestão, qualquer fornecimento de targets (mesmo
que preliminares) seria uma informação que poderia enfraquecer o fundo em futuras negociações, haja ou não a troca de gestão e administração
fiduciária e, por fim, há importantes limitações regulatórias sobre as declarações que podemos prestar acerca de parâmetros prospectivos.
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Quem Somos
➢ Com sede Rio de Janeiro/RJ, a Polo Capital foi fundada em 2002 por profissionais com extensa experiência no mercado de gestão de
recursos.
➢ AUM atual de aproximadamente R$ 3,5 bilhões
➢ A Polo Capital atua nas áreas de real estate, crédito imobiliário, crédito privado, renda variável, macro e special situations. Essa
estrutura multidisciplinar proporciona uma importante sinergia entre as diferentes áreas de atuação.
➢ A Polo Capital conta com um time de 45 profissionais distribuídos entre as áreas de gestão e de suporte.
➢ Os clientes da Polo Capital são um conjunto diverso de investidores, incluindo fundações, bancos, family offices, wealth management
e pessoas físicas.

➢ Os sócios e funcionários da Polo Capital têm um percentual relevante do AUM da casa, representando alinhamento de interesses.
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Trajetória

Organograma e equipe dedicada1 ao OULG11
POLO CAPITAL

EQUIPE DE GESTÃO
ESTRATÉGIAS LÍQUIDAS
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*Equipe que será envolvida diretamente na gestão do OULG11

EQUIPE DE SUPORTE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES

OPERACIONAL

NICOLE VIEIRA

Danilo Dominice

ANDRÉ PINES (COO)
5 profissionais
Back office

4 profissionais
TI

2 profissionais
contabilidade

6 profissionais
administrativo

3 profissionais
Risco/compliance
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Time dedicado
Marcos Duarte | Sócio Fundador da Polo Capital

Bankers Trust 1993-97, CSFB 1997-98, Family office 2000-02
Conselheiro da Casa & Video S.A.; ex-conselheiro da Oi S.A.
Graduado em Engenharia de Produção, UFRJ
OPM, Harvard
Mariano Andrade | Sócio da Polo Capital
Sócio da Polo Capital, ingressou na companhia em 2011.
Atua na área de gestão crédito da Polo Capital desde 2014.
DEX Capital 2010-2011, Sagitta 1999-2010, West Merchant Bank
1997-1998, Banco Boreal 1995-1997, Ceras Johnson 1994-1995.
Graduado em Engenharia Civil, PUC-Rio
Pós-graduado em Finanças pelo IBMEC-Rio
Luiz Felipe Novaes | Sócio da Polo Capital

Sócio da Polo Capital, ingressou na companhia em 2010.
Atua na área de recuperação de crédito da Polo Capital desde 2015.
Fernando Ximenes Advogados 2004-06, Banco BBM S.A. 2006-10.
Graduado em Direito pela PUC-Rio.
Pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV-RJ.

Juliana Tomaz | Associada
Atua na área de gestão de crédito da Polo desde maio de 2019. Iniciou sua
carreira em 2005 no Bradesco, no Varejo, passando pelo Banco Bocom BBM,
na área de Crédito, Opportunity, como associada da área de FII, e Boticário, na
área de Planejamento Financeiro. Graduada em Administração Industrial pelo
CEFET/RJ e pós-graduada em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria
pela FGV-RJ
Victor Kippe | Real Estate
Atua na área de Real Estate da Polo desde de setembro de 2019.
Iniciou sua carreira na Andrade Gutierrez em 2012 como Engenheiro de
Custos, Consórcio Operacional BRT de 2015 a 2017 como Coordenador de
Infraestrutura e Frade Spot de 08/2017 à 09/2019 como Engenheiro de Custos.
Graduado em Engenharia Civil pela UFF em 2014.
Lidiane França | Real Estate
Atua na área de Real Estate da Polo desde 2015. Iniciou sua carreira no Grupo
Pereira de Souza como coordenadora financeira, posteriormente migrou para
a Cyrela Realty no departamento jurídico e em 2011 para a Viver
Incorporadora como gestora de crédito imobiliário. Graduada em Direito pela
Uninove e pós graduada em direito imobiliário pela Escola Paulista de Direito

Luiz Paulo Vicente | Real Estate
Atua na área de Real Estate da Polo desde Junho de 2013. Iniciou sua carreira
em 2003 na área de Construção Civil atuando na Gafisa, Camargo Correa,
Tishman Speyer e Método Engenharia, onde trabalhou como administrativo de
obras e assistente financeiro. Graduado em Administração de Empresas pela
Universidade de Ensino Superior Estácio de Sá.
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Experiência em investimentos no setor imobiliário
➢ Mais de R$ 1 bi investidos em crédito imobiliário desde 2015
➢ Participação em mais de 15 SPEs Imobiliárias desde 2009
➢ Experiência no gerenciamento de obras.
➢ Mandato de fundações para comercialização de ativos imobiliários oriundos de recuperação de crédito (special sits).
➢ Experiência na gestão de hotéis.
➢ Participação ao longo do tempo no conselho de administração de companhias imobiliárias como Trisul, Eztec, Tenda, Gafisa,
Viver.
➢ Experiência na concepção e implementação do centro de distribuição (‘CD”) da empresa Casa & Vídeo. Localizado no estado do
Rio de Janeiro, o CD possui 45.000 m² e atende à demanda das lojas do RJ, SP, MG e ES, além das vendas on-line.
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Experiência no mercado de FIIs
➢ A Polo Capital foi pioneira no setor de FIIs de CRIs
➢ PLRI11 – Lançado em 2011
➢ PORD11 – Lançado em 2012
➢ PL atual agregado = R$ 430 MM
➢ Experiência em FIIs de tijolo
➢ FII estoques Viver – Lançado em 2013, captação R$ 31 MM
➢ FII estoques TCI – Lançado em 2014, captação R$ 34 MM
➢ Os dois FIIs de estoque acima foram posteriormente fundidos e o seu ciclo de desinvestimento está sendo finalizado
➢ FII Izar – lançado em 2016 , PL atual de R$ 222 MM

➢ Investimentos bem-sucedidos em cotas de vários FIIs listados nas carteiras do PORD11 e dos fundos multimercados
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Esclarecimentos Gerais sobre a Proposta de Gestão OULG11
➢ Se aprovada a troca da gestão e administração, a primeira medida a ser tomada é fazer o diagnóstico da situação
atual do fundo
o Mapear todos os contratos vigentes e buscar otimização
o Mapear o potencial de cada ativo em diferentes cenários
➢ Uma vez concluído o diagnóstico, a fase seguinte envolve

o Elaborar, com base nos estudos, plano A e planos alternativos para cada ativo
o Perseguir a execução do plano A para cada ativo, com flexibilidade para planos alternativos
➢ Caso haja sucesso na condução e isso se reflita no valor da cota, a intenção é crescer o fundo, buscando maior
pulverização do ativo e do passivo, bem como maior liquidez.
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