
 

 

RBR Asset e LUZ Soluções Financeiras fecham parceria 
  

Gestora é a primeira especializada em fundos imobiliários a contratar sistema de 

gestão 

  

A gestora de recursos independente RBR Asset, 100% focada no mercado imobiliário e 

com R$ 1 bilhão sob gestão, acaba de fechar uma parceria com a LUZ Soluções 

Financeiras e passará a utilizar o MITRA, sistema integrado front to back, que torna a 

gestão de carteiras e fundos mais eficientes.  A RBR é a primeira asset especializada 

em fundos imobiliários a contratar a metodologia.  

  

O MITRA contempla uma visão unificada da governança da instituição, reunindo em 

uma mesma plataforma tecnológica recursos e funcionalidades para gestão, controle 

de riscos e resultados. Ele permite a validação dos preços e a cotização independente 

do administrador. Além de ser um sistema para validação contábil, é uma importante 

ferramenta de venda, já que comprova os diferenciais da RBR neste nicho tão 

específico. Inicialmente desenvolvido para outras estratégias, foi adaptado para a RBR 

pela LUZ, que entendeu as peculiaridades de um gestor imobiliário. 

  

Com o sistema front to back, a RBR automatiza seus processos, aprimorando a 

governança e o compliance da asset, com o ganho de escala e redução dos riscos e 

custos operacionais. Já os clientes da gestora terão acesso a uma estratégia antes 

restrita a grandes investidores, com a certeza que existe um sistema fazendo a parte 

de controle.“A RBR cresceu bastante desde o início de suas atividades, em 2015. Com 

isso, a nossa preocupação com a gestão se ampliou, o que nos levou a buscar no 

mercado sistemas que nos ajudassem com esse processo”, explica o sócio da gestora 

Caio Castro. 

  

 “Para nós, o projeto é um case importante, pois abre uma nova frente de negócio 

para a LUZ, além de ter um papel estratégico na expansão dos negócios da RBR”, 

afirma Edivar Queiroz, CEO da LUZ. 

  

Segundo Castro, a RBR discutiu o projeto com várias empresas, mas a LUZ foi a 

escolhida por sua experiência e credibilidade e eles estão muito satisfeitos, já 

planejando os próximos passos.  “Acreditamos que um sistema de controle é 

importante para a indústria de fundos imobiliários como um todo. É um projeto 

construtivo para todos os envolvidos”, conclui. 
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Sobre a RBR 

Fundada em 2015, a RBR Asset é uma gestora de recursos independente, 100% focada 

no mercado imobiliário. Com R$ 1 bilhão sob gestão, a empresa investe em diversas 

classes de ativos. Hoje, atua em cinco áreas: Renda, Desenvolvimento, Fundos de 

Investimentos Imobiliários (FIIs) Listados, Crédito Imobiliário (CRIs) e Alocação 

Internacional. 

  

Dirigida pelos sócios Ricardo Almendra, Caio Castro e Guilherme Bueno, a RBR aloca 

capital proprietário em todas as operações. Com um modelo de partnership, a equipe 

conta sete sócios, todos experientes profissionais do mercado imobiliário e financeiro 

e com extenso track record.  

  

Sobre a LUZ Soluções Financeiras 

Desde 1999 no mercado, a LUZ desenvolve soluções inovadoras para gestão de risco, 

consultoria especializada e governança. Possui três unidades de negócio: MITRA 

(solução integrada front to back), LUZ Previdência (clientes institucionais) e LUZ 

Consultoria (consultoria de risco).  

Também faz parte do grupo as empresas POP BR, especializada em apreçamento de 

Renda Fixa Corporativa, e a POP Trade, plataforma de negociação de ativos ilíquidos e 

de crédito. 


