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 ITEM 2.  Formação Educacional e Experiência Empresarial 
 

 Roberto Lee, Diretor Presidente da Assessora, nasceu em 1979. O Sr. Lee é Bacharel em 
Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/SP. O Sr. 
Lee é um empresário reconhecido no segmento de corretagem de varejo on-line no Brasil, e 
construiu sua carreira liderando o desenvolvimento de corretoras de valores mobiliários com 
foco em fornecer acesso a uma ampla gama de produtos financeiros para investidores 
individuais. Nas últimas duas décadas, ele liderou o lançamento, desenvolvimento e venda de 
grandes instituições financeiras no setor de valores mobiliários no Brasil. Antes de se juntar à 
Assessora, o Sr. Lee fundou e foi diretor executivo da Clear Corretora e Wintrade 
Investimentos e foi diretor executivo (Chefe de Tecnologia e Marketing) da XP Investimentos, 
que são corretoras brasileiras envolvidas no mercado brasileiro. 
 

 ITEM 3.  Informações Disciplinares 
 

 Não há eventos legais ou disciplinares com relação à Pessoa Supervisionada listada acima. 
 

 ITEM 4.  Outras Atividades de Negócios 
 

 Essa Pessoa Supervisionada também é o Diretor Presidente da Avenue Securities LLC e da 
Avenue Cash LLC. Ambas são propriedade da mesma entidade. A Avenue Securities LLC presta 
serviços de execução para a Assessora. Embora esse acordo normalmente tenha o potencial de 
criar um conflito de interesses, não é o que ocorre, já que devido à natureza e estrutura da 
taxa cobrada dos clientes, ou seja, de forma que somente se cobra dos Clientes a taxa de de 
serviço e não há nenhuma cobrança de taxa de transação. A Avenue Cash, embora ainda não 
esteja em operação, será um facilitador da Avenue Securities LLC e da Assessora, fornecendo a 
seus clientes produtos adicionais, como cartões de débito e outros produtos de investimento. 
Embora esse arranjo possa criar um potencial conflito de interesses, não é o caso, devido à 
natureza e estrutura da taxa de serviço. A Assessora, Avenue Securities LLC e Avenue Cash 
LLC, têm sobreposição de diretores, pessoal, e dividem espaço de escritório e certas despesas. 
 

 ITEM 5.  Remuneração Adicional 
 

 A Pessoa Supervisionada listada acima não recebe benefício econômico por prestar serviços de 
assessoria de alguém que não seja um cliente. 
 

 ITEM 6.  Supervisão 
 

 Calvin R. Persaud, Diretor de Compliance da Assessora, supervisiona o programa de 
Compliance da Assessora. As informações de contato de Calvin R. Persaud são 
Calvin.Persaud@avenueglobaladvisors.com ou 631-229-6151. 
 

 ITEM 7.  Requisitos para Consultores Registrados pelo Estado 
 

 A Pessoa Supervisionada não precisa se registrar em um estado e, portanto, não tem nada a 
relatar ou divulgar nesta seção. 
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