
Ilmo. Sr. Leonardo P. Gomes Pereira, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários,  
    
Referente à deliberação 701 de 08/01/2013, na qual Hindemburg Melão Jr. foi impedido de atuar 
como gestor de valores mobiliários pelo fato de não possuir certificação para esta função. No 
entanto, vejamos o que determina o Artigo 4º, §2º, da Instrução 306 da CVM 
www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/Atos/Atos/inst/inst306consolid.doc (ipsis litteris):  
   

“§2º A CVM pode, excepcionalmente, dispensar o atendimento ao requisito previsto no inciso 
II deste artigo, desde que o interessado possua notório saber e elevada qualificação em área 
do conhecimento que o habilite para o exercício da atividade de administração de carteira de 
valores mobiliários.” 

    
Em vista disso, solicitamos a gentileza de que sejam examinadas as provas apresentadas a seguir, 
com a finalidade de fundamentar o enquadramento de Hindemburg Melão Jr.:   
   
1. Extratos de contas administradas pelo sistema de inteligência artificial “Saturno V”, desenvolvido 

por Hindemburg Melão Jr., que está em operação desde 18/8/2010 (4 anos e 3 meses).  
2. Estes extratos comprovam ganhos consistentes muito superiores aos obtidos por todos os 283 

gestores profissionais ranqueados no site da InfoMoney: http://www.infomoney.com.br/onde-
investir/ranking-de-fundos  

3. O nível de exposição ao risco para o Saturno V foi menor que o adotado pelos gestores 
profissionais supracitados, com índice de Sharpe anualizado 1,90.  

   
   
Para fundamentar a argumentação baseada no inciso 2, também é importante citar os seguintes 
fatos, a fim de demonstrar o quesito de notório saber:  
   
1) Hindemburg Melão Jr. é detentor do recorde mundial de mate anunciado mais longo em 

simultâneas de Xadrez às cegas, registrado na edição brasileira de 1998 do Guinness Book, 
páginas 110-111.  

2) É autor de mais de 200 artigos sobre investimentos (120 artigos na seção pública, 200 na seção 
privativa, 290 na seção especial), inclusive inovações relevantes sobre gerenciamento de risco, 
algoritmos genéticos, inteligência artificial, sistemas adaptativos, reconhecimento de padrões, 
desenvolvimento de estratégias, seleção e ranqueamento de genótipos, validação da estratégias 
etc.  

3) Hindemburg é membro em várias sociedades de elevado QI em países de 5 continentes, inclusive 
membro honorário em Pars Society, para pessoas com QI no nível de raridade teórica acima de 1 
em 3.500.000.  

4) Recentemente convidado para ministrar uma palestra no Fields Institute, em Toronto, sobre 
Machine Learning for Big Data com ênfase em Automated Trading Systems em 17/4/2015. 

5) Desenvolveu trabalhos inovadores em diferentes campos do conhecimento, alguns dos quais são 
descritos nos links abaixo.  

6) Foi protagonista em reportagem apresentada no Fantástico sobre inteligência e QI, em 2005.  
7) Em 2000, classificou-se para representar o Brasil na semifinal do Campeonato Mundial de Xadrez 

ICCF (International Correspondence Chess Federation).  
    

http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/Atos/Atos/inst/inst306consolid.doc
http://www.infomoney.com.br/onde-


Por favor, para mais informações, inclusive documentos, reportagens em texto e vídeo, veja estes 
links:  
   
http://www.saturnov.com/sobre-o-autor  
http://www.saturnov.com/videos/Fan-page_Melao.htm  
https://www.linkedin.com/in/sigma6   
    
  
Dos fatos:  
   
Os sócios patrocinadores do Saturno V possuem licença para utilizar este software na gestão de seus 
próprios recursos.  
   
Desde 18/8/2010, o Saturno V 6.0 e versões posteriores foram utilizadas por alguns sócios-
patrocinadores.  
   
Os resultados obtidos em contas reais desde 18/8/2010 são conforme os extratos anexos.  
   
André Gâmbaro, Rodrigo Pereira Gossman e Guilherme Luiz dos Santos Silva autorizaram divulgar os 
extratos de suas contas para esta finalidade.  
  
A conta de André Gâmbaro foi aberta na corretora FXPro, em junho de 2010 e o Saturno V foi ligado 
em sua conta em agosto de 2010, sendo a primeira operação realizada em 18/8/2010 e a conta 
permaneceu ativa até 9/5/2013, acumulando ganhos consistentes neste período. A conta foi 
reativada em 2/10/2014 a fim de preservar o histórico disponível para acesso.  
   
No final de 2012, as execuções das operações na FXPro estavam apresentando atrasos maiores que 
os limites aceitáveis. Então foram feitos testes em outras corretoras, com a finalidade de identificar 
alternativas que pudessem oferecer melhores taxas e melhores condições de execução. Depois de 
apurar os resultados, em 9 de maio de 2013, decidimos mudar para SpediaFx. Então a conta na FXPro 
foi encerrada e o valor foi posteriormente transferido para a SpediaFx.  
  
Em 3 de julho de 2014, também começamos a operar no banco e corretora Dukascopy, que tem 
apresentado as melhores condições de execução até o momento.  
  
Sendo assim, para compor o histórico inteiro, foram unidos os seguintes extratos:  
  

 André Gâmbaro, FXPro, 18/8/2010 a 9/5/2013   
 Rodrigo Pereira Gossman, SpediaFx, 9/5/2013 a 3/7/2014  
 Guilherme Luiz dos Santos Silva, Dukascopy, 3/7/2014 até a presente data   

   
Os três extratos estão anexos para conferência.  
   
Além dos extratos anexos, os titulares das contas autorizaram o acesso direto às suas contas, nas 
próprias corretoras, conforme as procurações anexas, a fim de que esta autarquia possa conferir a 
legitimidade das informações.   
   

http://www.saturnov.com/sobre-o-autor
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Para acessar os dados sobre estas contas nas próprias corretoras, por favor, siga estas instruções:  
    
   
Conta de André Gâmbaro, FXPro, entre 18/8/2010 e 9/5/2013:  
   

1. Faça download e instale o Metatrader 4 da FXPro: 
http://www.fxpro.pt/trading/platforms/mt4/desktop  

2. Vá no menu “File” > “login to trade account” e clique neste item.   
3. Preencha os campos: 

a. Login: (solicite ao titular da conta) 
b. Password: (solicite ao titular da conta)  
c. Server: Real01 

4. Clique em avançar até finalizar o processo e exibir os dados da conta.  
5. Vá na aba inferior e clique em “account history”.  
6. Clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção “full history”.  
7. Clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção “save detailed report”. 

   
Isso gera um relatório completo do extrato. Os procedimentos 2, 4, 5, 6, 7 são iguais nas demais 
contas.  
   
   
Conta de Rodrigo Gossman, SpediaFx, entre 9/5/2013 e 3/7/2014:  
      

1. Faça download e instale o Metatrader 4 da SpediaFx: 
http://www.spediafx.com/pt/plataforma/metatrader4/plataforma-mt4  

2. Vá no menu “File” > “login to trade account” e clique neste item.   
3. Preencha os campos: 

a. Login: (solicite ao titular da conta)  
b. Password: (solicite ao titular da conta) 
c. Server: SpediaFx-Real 

4. Clique em avançar até finalizar o processo e exibir os dados da conta.  
5. Vá na aba inferior e clique em “account history”.  
6. Clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção “full history”.  
7. Clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção “save detailed report”.   

    
     
Conta de Guilherme Silva, Dukascopy, a partir de 3/7/2014:  
 

1. Faça download e instale o Metatrader 4 da Dukasopy: 
http://www.dukascopy.com/swiss/pt/forex/trading_login/marketplace_demo_login/  

2. Vá no menu “File” > “login to trade account” e clique neste item.   
3. Preencha os campos: 

a. Login: (solicite ao titular da conta)   
b. Password: (solicite ao titular da conta)   
c. Server: FTT-Live  

4. Clique em avançar até finalizar o processo e exibir os dados da conta.  
5. Vá na aba inferior e clique em “account history”.  

http://www.fxpro.pt/trading/platforms/mt4/desktop
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6. Clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção “full history”.  
7. Clique com o botão direito sobre a lista e selecione a opção “save detailed report”.   

     
O gráfico e a tabela abaixo mostram os resultados destas 3 contas, em sequência, desde 18/8/2010 
até a 8/11/2014.      

 
 
A tabela a seguir mostra os resultados mês a mês 

 



Na planilha anexa estão os resultados detalhados (todas as operações realizadas) de cada conta, 
separadamente, e de todas as 3 contas reais em sequência, cobrindo o período de 4 anos e 3 meses.  
   
Warren Buffett e George Soros, os dois maiores gestores do mundo nos últimos 40 anos, também 
não possuíam certificados de gestores no início de suas carreiras, e sofreram sanções das entidades 
reguladoras em função disso. Para evitar que estas injustiças se perpetuassem, e desburocratizar um 
pouco o processo de permissão para o exercício desta atividade, foi criado, em vários países, o 
equivalente ao Artigo 4º, §2º, da Instrução 306 da CVM.  
      
Diante a tudo que foi exposto, e em conformidade com o Artigo 4º, §2º, da Instrução 306, solicitamos, 
em caráter excepcional, que a CVM emita uma autorização para que Hindemburg Melão Jr. possa 
exercer a função gestor de investimentos.  
   
    
Cordialmente,  
Abaixo assinados...  


