


A Hampton Créditos nasceu da união entre investidores qualificados, profissionais do mercado

financeiro, e o propósito de desenvolver soluções de crédito capazes de apoiar negócios e

empreendedores de forma ágil e personalizada.

A concentração bancária e a escassez de opções impõem uma distância enorme entre poupadores

dispostos a emprestar parte de seus recursos e a economia real.

Para realizar as operações contamos com dois veículos de investimento, (i) o Hampton Fundo de

Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC, e (ii) a Hampton Securitizadora SA.

Ambas estruturas são suportadas por uma equipe profissional de originação, análise e cobrança de

créditos, que proporciona uma solução completa tanto para seus investidores, quanto para as empresas

que demandam soluções de antecipação de recebíveis, apoio a fornecedores e outras soluções de

capital de giro.

Sobre a Hampton Créditos
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Áreas de Atuação
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ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

 Duplicatas
São títulos de créditos que comprova um contrato de compra e venda de prestação de serviços.
Neste tipo de operação, o cliente recebe antecipadamente valor correspondente às suas vendas
a prazo.

 Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários são títulos de crédito lastreados em créditos
imobiliários, que podem ser oriundos de operações de compra e venda ou de contratos de
aluguel.

 Instrumentos Contratuais
Antecipamos recebíveis lastreados em diferentes tipos de contratos de médio e longo prazos.

FINANCIAMENTO DE FORNECEDORES

 Realizamos parcerias com médias e grandes empresas para apoio de sua cadeia de
fornecedores, ajustando prazos de pagamentos e antecipando os recebíveis de forma a criar
valor e soluções para toda a cadeia.



Veículos de Crédito e Investimentos
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HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC HAMPTON SECURITIZADORA SA

O veículo FIDC realiza a captação de recursos
de investidores através da venda de suas
cotas e aplica seus recursos na compra de
recebíveis.

É um veículo financeiro regulado pela CVM –
Comissão de Valores Mobiliários, possui
como prestadores de serviço instituições
financeiras que realizam a custódia,
administração e gestão do Fundo.

Todas suas operações e demonstrações
financeiras são auditadas anualmente e em
alguns casos suas cotas possuem classificação
de risco realizadas por empresas
independentes

Trata-se de um veículo sob o modelo de
sociedade anônima e, assim como os FIDCs, é
constituída com objetivo exclusivo de
aquisição e securitização de ativos
empresariais oriundos de operações
praticadas por empresas Industriais,
comerciais, ou de Serviços, com fluxo de
recebimento futuro

Em troca da aplicação de recursos em uma
securitizadora, o investidor recebe
debêntures, que são lastreadas pelos direitos
creditórios adquiridos pela empresa.



Nossos Parceiros

Software Operacional Sistema de Análise de Crédito  
Inteligencia Artificial

Central de Registros de 
Ativos Financeiros

Sistema Consulta de Crédito

Gestor Administrador e Custodiante Banco Cobrador
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RENATO VILLELA
Sócio Diretor

Graduado em Economia pela PUC de SP e com pós graduação em Gestão Empresarial pela UFRGS,
Renato possui larga experiência no mercado financeiro, com atuação na área comercial, negócios
Corporate e Middle de importantes instituições financeiras , como Unibanco, Votorantim, ABCBrasil,
Banco Safra, Banco Daycoval e Grupo Sifra.

LEANDRO MACHADO
Sócio Diretor

Bacharel em Ciências Contábeis e com MBA em Gestão de Instituições Financeiras, Machado é
especialista em gestão de fluxo de caixa, atendendo grandes e medias empresas, com passagem nos
últimos 25 anos por instituições como Banco Safra, Banco Citibank e Grupo Sifra.

LEONARDO COSTA
Sócio Diretor

Bacharel em Administração de Empresas pela PUCRS, pós graduado em Gestão empresarial pela FGV-RS
e MBA pela Hult International Business School em São Francisco/EUA. Leonardo possui 12 anos de
experiencia como empreendedor no mercado financeiro, passando por áreas de fusões e aquisições,
wealth management e planejamento patrimonial.

Principais Executivos
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Av. Plínio Brasil Milano 757, salas 803/804
Bairro Higienópolis, CEP 90520-002

Porto Alegre / RS

Leandro Machado
Sócio Diretor

leandro.machado@hamptoncreditos.com.br

Leonardo Costa
Sócio Diretor

leonardo.costa@oslopatrimonio.com.br

Renato Villela
Sócio Diretor

leandro.machado@hamptoncreditos.com.br
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