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Grupo
Conheça o

A Austro Capital é uma Holding controladora de 

um grupo de empresas destinadas a oferecer 

soluções inteligentes para os mais diversos 

segmentos do mercado �nanceiro.

Nossas atividades englobam desde o 

desenvolvimento, gestão e administração de 

fundos e produtos de investimentos até soluções 

inovadoras e personalizadas nos segmentos de 

Seguros, Crédito e Finanças Corporativas. 
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PÁG. 02

Conheça as
empresas que

compõem o grupo



Através de processos bem de�nidos e adequando-se 

umas as outras, sempre zelando pela segregação de 

funções e independência,  exercem as seguintes 

atividades:

Administração �duciária para diversos tipos 

de fundos e estruturas de investimento;

Gestão de fundos de investimentos para o 

segmento  institucional e investidores private;

Gestão patrimonial especializada, através de 

fundos exclusivos e carteiras administradas, por 

meio de uma equipe altamente quali�cada, 

experiente e amplamente reconhecida no 

mercado nacional.
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A Süden Seguros, oferta soluções sob medida 

para atender as necessidades de cada cliente 

nos segmentos de Seguros, Crédito e 

Finanças Corporativas mantendo um elevado 

padrão de qualidade no atendimento e no 

suporte ao segurado.

Oferecemos uma extensa linha de produtos e 

serviços corporativos e individuais, voltada 

para as áreas de Créditos, Seguros de Vida, 

Patrimoniais e Garantia.
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Através de participações relevantes em 

empresas e projetos promissores, tem como 

objetivo reproduzir as mais e�cientes 

técnicas de gestão e governança, gerando 

assim valor para os seus acionistas. 
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A Gestão
Austro Capital



A Austro Capital tem como missão proporcionar soluções 
�nanceiras inovadoras, gerando resultados altamente 
satisfatórios ao mercado, objetivando compor o seleto grupo das 
maiores empresas que oferecem soluções no mercado �nanceiro 
nos próximos 10 anos.

Para guiar colaboradores e clientes durante essa jornada, nossa 
holding é guiada pelos SEGUINTES conjuntos de fatores:

Probidade:  Ser justo e imparcial nos relacionamentos 
pro�ssionais;

futuro melhor
Trabalhando por um

Competência:  Manter e desenvolver as habilidades e os 
conhecimentos necessários para fornecer serviços 
pro�ssionais;

Con�dencialidade: Proteção e sigilo de todas informações 
dos clientes;

Ética: Nossas ações são regidas pelos mais altos padrões 
éticos e pro�ssionais;

Resiliência: Adaptando-se as necessidades do mercado;

Inovação: Converter ideias em soluções transformadoras;

Transparência: Comunicação e�ciente nas relações 
internas e externas;
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Contamos hoje com inúmeros 
clientes distribuídos por todo 
território nacional, em diversas 
regiões do país.

Nacional
Presença
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Atualmente contamos com mais de
R$ 500 milhões sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido

R$500.000.000,00

R$450.000.000,00

R$400.000.000,00

R$350.000.000,00

R$300.000.000,00

R$250.000.000,00

R$200.000.000,00

R$150.000.000,00

R$100.000.000,00

R$50.000.000,00

2014

2015

2016

2013

2012 * Valores aproximados

2017
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Tivemos fundos listados pela revista 

Exame entre os 10 melhores e mais 

rentáveis fundos do ano de 2016.

Nos anos de 2015 e 2016 nossos 

fundos obtiveram a premiação de 

produtos com EXCELENTES 

DESEMPENHOS para o segmento 

institucional.

Mercado
Reconhecimento do

Contando com uma equipe engajada e 

comprometida com resultados, a Austro Capital se 

destacou no mercado brasileiro com seus produtos 

e serviços, veja alguns destaques:
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Porto Alegre
Aschneider Absolut Business  -  Av. Cristóvão Colombo 2948 - Sala 901

Estrutura Física

São Paulo
Rua Apeninos, 429 – Sala 1213
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José Gadenz

Diretor de
Administração

Administração
Conselho de

Organograma

Diogo Wunsch

Diretor
Financeiro

Otávio Cunha

Diretor de Compliance,
Risco e PLD

César Leite

Diretor
Operacional

Leonel Salomon

Diretor de Gestão
de Recursos

Guilherme Bunse

Diretor Comercial
e Distribuição

Ademir Gutierri - POA
Executivo Comercial

Paula Jacobs - POA

Coordenação
Administrativa

e Cadastros

Deise Martins - POA
Recepção

Thiago Vicente - POA

Gerente de
Estruturação

Vinicius Delabary - POA
Analista de Riscos

Fabiano Cobianchi - POA

Gerente de
Compliance e Risco

Gustavo Reolon - SP

Gerente de Administração
Fiduciária

Felipe Lima - SP

Assistente de Administração
Fiduciária (Processamento)
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Comitê de 
Gestão de 

Fundos

Leonel Salomon
Presidente

César Leite
Membro

Otávio Cunha
Membro

Diogo Wunsch
Membro

Comitê de 
Administração 

de Fundos

Comitê de 
Compliance e 

Risco

Fabiano Cobianchi
Presidente

César Leite
Membro

Leonel Salomon
Membro

Otávio Cunha
Membro

Guilherme Bunse
Membro

Comitê de Ativo

Vinicius Delabary
Presidente

César Leite
Membro

Otávio Cunha
Membro

Diogo Wunsch
Membro

Leonel Salomon
Membro

Comitê Comercial e 
de Relacionamento 

com Costitas

Guilherme Bunse
Presidente

Ademir Gutierri
Membro

Otávio Cunha
Membro

Paula Jacobs
Membro

Fabiano Cobianchi
Membro

Administração
Conselho de

César Leite

Diogo Wunsch

Presidente

Membro
Guilherme Bunse
Membro

Otávio Cunha
Membro

Ademir Gutierri
Membro

Leonel Salomon
Membro

Comitês

Thiago Vicente
Presidente

César Leite
Membro

José Gadenz
Membro

Guilherme Bunse
Membro

Fabiano Cobianchi
Membro
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Produtos e serviços
que fazem a diferença



Investimento
Fundos de

Desenvolvemos e gerimos Fundos de investimentos destinados 

a RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social) e Fundos de 

Pensão, buscando sempre produzir produtos distintos e que 

atendam às demandas de meta atuarial, inovando na forma de 

sua gestão, proporcionando investimentos diferenciados .

Fundos destinados a investidores Institucionais:

Fruto de uma equipe quali�cada e do vasto relacionamento 

comercial que possuímos, estamos a todo momento buscando 

o desenvolvimento de produtos e fundos de investimentos que 

tragam os melhores resultados e proporcionem as melhores 

soluções para cada tipo de per�l de investidores. Assim, 

produzimos fundos de �nalidades especí�cas com a intenção de 

proporcionar acesso a produtos diferenciados de investimentos, 

como FIP, FIP-IE, FIP-PD&I, FIM, FIC, entre outros.

Fundos destinados a investidores Private:
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Patrimonial
Gestão

Fornecemos o desenvolvimento, administração e gestão de 
Fundos Exclusivos destinados a investidores de alta renda, além 
de Fundos Restritos, destinados a um grupo especí�co de 
investidores, que possuem interesses em Soluções Sucessórias 
e Tributárias. Tais soluções possibilitam que o investidor 
pro�ssionalize a gestão �nanceira de seu patrimônio, 
independente de seus segmentos de atuação.

Tais fundos são desenhados de acordo com o per�l e interesse 
de seus investidores, proporcionando um produto de 
investimento completo.

Fundos Exclusivos / Restritos:

Buscamos nesta modalidade equilibrar o per�l de nossos 
clientes com as necessidades de rentabilidade, liquidez e 
segurança através do mais elevado conceito de Asset Allocation, 
administrando de forma global os recursos de nossos clientes, 
oferecendo rentabilidades diferenciadas e performances 
distantas.

Carteiras Administradas:
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Especiais
Produtos

Análise das condições e necessidades empresariais a �m 

de estruturar operações de crédito com objetivo de 

apresentar soluções para melhoria do per�l da dívida 

coorporativa.

Estruturação de Operações de Crédito:

Criação de fundos destinados a investimentos especí�cos 

e direcionados ao mercado de Private Equity com 

participação ativa nas empresas investidas.

Fundos Fechados com Objetivo Especí�co:
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Oferecemos em nossa plataforma os mais 

variados e completos produtos no segmento 

empresarial, moldando sua necessidade aos 

melhores custos do mercado com: 

Global Vida e Multi Vida

Prestamista

Proteção Empresarial e D&O

Responsabilidade Civil

Seguro Garantia

Através de parcerias com grandes Bancos, 

fornecemos soluções em crédito consignado 

aos funcionários públicos, aposentados e 

pensionistas dos INSS, militares do exército, 

marinha e aeronáutica.

Exclusivo para empresas:

Correspondente Bancário
Contamos com o mais completo portfólio de seguros de vida individual 

apresentando à sua necessidade as melhores opções do mercado:

Vida

Garantia Funeral

Odonto

Viagem

Vida individual:

Acidentes Pessoais

Seguro de Renda por Incapacidade Temporária 

Previdência Privada VGBL/PGBL

Assistências Diversas

Créditos
Seguros e 
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Fiduciária
Administração

Com estrutura própria, segregada e equipe 

dedicada e exclusiva para exercer as atividades 

pertinentes à área de administração �duciária, 

atuamos como responsáveis perante os órgãos 

reguladores e autorreguladores.

Possuímos em nosso portfólio a opção de 

administração para as mais variadas estruturas de 

fundos, para todos os segmentos de clientes. 

Administração de fundos de terceiros
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Crescendo juntos a favor do seu futuro.

contato@austrocapital.com.br
www.austrocapital.com.br

Porto Alegre
Matriz

Av. Cristóvão Colombo 2948 - Sala 901

Auxiliadora / Porto Alegre - RS

CEP: 90560-002

Telefone: (51) 3516-3086

São Paulo
Filial

Rua Apeninos, 429 – Sala 1213

Paraíso / São Paulo - SP

CEP: 01533-000

Telefone: (11) 2924-9182


