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“Eu não sei se somos os melhores no 
que fazemos, mas certamente traba-

lhamos duro todos os dias com o obje-
tivo de sermos apenas isso.”

(Leda Braga)



1 Um pouco
   da sua história
 

 
 “Eu não sei se somos os melhores no que fazemos, mas certamente trabalhamos 
duro todos os dias com o objetivo de sermos apenas isso.” – diz Leda sobre como a 
busca por excelência permeia todas as atividades do Systematica Investments, hedge 
fund no qual Leda é CEO.

 Leda Braga é considerada a gestora de hedge funds mais poderosa do mundo. 
Atualmente, a Systematica Investments possui sob gestão US$ 10 bilhões em ativos, 
superando qualquer outra gestora de hedge funds no mundo.

 Leda, em uma indústria predominantemente masculina, afirma não ter enfrenta-
do dificuldades em Wall Street por ser mulher e atribui o segredo do seu sucesso à sua 
firme ética de trabalho.

 Nascida no Rio de Janeiro, Leda estudou no Imperial College London e graduou-
-se com PhD em Engenharia. 

 Leda trabalhou por mais de três anos como professora e pesquisadora na Uni-
versidade, na qual obteve seu PhD antes de ingressar no J.P. Morgan onde foi, por sete 
anos, analista quantitativa na equipe de derivativos.

 Sua experiência inclui modelagem de instrumentos de taxas de juros, instrumen-
tos híbridos de taxas de juros, câmbio e derivativos. 

 Por um breve período, Leda fez parte da Cygnifi Derivatives Services (um spin-off 
do J.P. Morgan). Na Cygnifi, ela fazia parte da equipe de gerenciamento e era chefe do 
Valuation. Em 2001, juntou-se a BlueCrest, empresa fundada por Michael Platt, seu 
colega de trabalho no J.P. Morgan.

 Três anos depois, foi presidente e chefe por quatorze anos do fundo quantitativo 
BlueTrend, da BlueCrest. Liderado por Leda, o fundo retornou 43% e obteve uma taxa 
de retorno anualizada de 11,8% em 2008, ano que ficou conhecido como o pior ano de 
todos os hedge funds devido à crise imobiliária americana.
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 O auge da carreira veio em janeiro de 2015, quando ela se despediu da BlueCrest 
para montar seu próprio Hedge Fund, a Systematica Investments. A Systematica é uma 
empresa inovadora, voltada para tecnologia, focada em uma abordagem quantitati-
va e sistemática de investir, contando com uma filosofia de investimento baseada em 
um processo disciplinado de pesquisa, inovação tecnológica e excelência operacional. 

 Leda diz que os hedge funds estão cheios de pessoas muito talentosas, mas pes-
soas talentosas se aposentam. A Systematica articula o processo de investimento por 
meio de algoritmos, equações e códigos.

 

 

A BR Advisors

 A BR Advisors é um dos maiores escritó-
rios credenciados a XP Investimentos e con-
ta com uma equipe altamente qualificada. 

 Além de um histórico de premiações, o escritório 
conta ainda com três filiais -RJ, BH e SP.
  
 As operações da BR são divididas em duas áreas: 
mesa de operações e distribuição de produtos finan-
ceiros e investimentos.
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