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ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS 2 

 3 

GESTÃO  2021 – 2024 4 

  5 

INTRODUÇÃO. No dia 05 de agosto de 2021, às 10h00, presencialmente, foi 6 

realizada reunião do Comitê de Investimentos do IPREVSANTOS. 7 

Participaram a Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Presidente do Comitê de 8 

Investimentos, e os membros: Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. 9 

Thiago Silvério de Souza, além do Coordenador de Controle Financeiro Sr. 10 

Rodrigo Brandão de Araújo e do Presidente do Instituto Rui Sérgio de Rosis 11 

Júnior. INFORMAÇÕES GERAIS. A reunião contou com a presença do Sr. 12 

Marcelo Genco, Marcelo Rabbat e Antonio Gouvêa Vieira responsável pela 13 

área comercial e gestão da VINCI Partners que solicitou presença para 14 

apresentar o início do processo de captação do VSP FIP Multiestratégia. O Sr. 15 

Marcelo Rabbat iniciou a exposição ressaltando a organização e o histórico da 16 

equipe de gestão dos FIPs. A gestora já possui outras captações desse segmento 17 

e está com ótimos resultados dentro de seus objetivos e estratégias. Os fundos 18 

apresentaram retornos acima das metas atuarias e, fato este destacado como 19 

muito importante, devolução do capital investido. Em relação ao FIP 20 

apresentado, sua estrutura é um Fundo de Fundos de Private Equity destinado a 21 

observar o mercado secundário de FIPs e acessar fundos através dessas 22 

oportunidades. Nessa forma é uma estratégia de gestão que alinha a 23 

possibilidade de diversificação em estruturas de FIPs diferentes e, com isso, 24 

pode possibilitar retornos em prazos menores e diminuição dos riscos dentro de 25 

cada projeto selecionado. O fato de ser um Fundo de Fundo diminui muito a 26 

possibilidade de ocorrer a chamada curva “J” nos anos iniciais do fundo, pois 27 

as cotas podem ser adquiridas de fundos já com processos mais maduros e fora 28 

das fases de captação inicial de recursos. Seguindo o gestor Antonio solicitou a 29 
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palavra para explicar questões mais técnicas do fundo. A equipe de gestão é 30 

focada na obtenção de informações de mercado no segmento de FIPs 31 

principalmente no mercado secundário, este ainda em processo de crescimento 32 

no Brasil. Nessa forma, a VINCI acredita que a aquisição de cotas de fundos é 33 

uma estratégia impar para o investidor que busca bons projetos, bons gestores, 34 

diversificação e cotas descontadas no mercado secundário. Por fim, o Sr. 35 

Antonio informou que o regulamento do fundo permite a aquisição de 36 

participações diretas em empresas, além das citadas cotas nos mercados 37 

secundário, o que evidencia o grande leque de diversificação possível da 38 

estratégia. A estratégia é focada em três segmentos divididos em: generalista, 39 

imobiliário e infraestrutura. A taxa de administração prevista é de 1,25% a.a., 40 

taxa de performance de 10% sobre um retorno de IPCA+8% a.a., período de 41 

investimento de 4 anos e desinvestimento de 6 anos, somando um período total 42 

de 10 anos de duração. O Sr. Rabbat reforçou que essas informações serão 43 

confirmadas com a divulgação do regulamento do fundo e que o objetivo de 44 

captação gira em torno de 300 a 500 milhões de reais. Para finalizar o Sr. 45 

Rabbat acrescentou que o público alvo da captação são os RPPSs e os Fundos 46 

de Pensão e que os FIPs anteriormente trabalhados pela gestora já possuem 47 

investimentos de regimes próprios em carteira. Para finalizar os responsáveis 48 

pela VINCI agradeceram a oportunidade e disponibilizaram a apresentação que 49 

segue em anexo a presente Ata. CENÁRIO MACROECONÔMICO E 50 

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS. Não houve destaque para o tema. 51 

Em PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS E ANÁLISE TÉCNICA DOS 52 

RISCOS.  Não houve destaque para o tema. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO 53 

DO ORÇAMENTO. Não houve destaque para o tema. 54 

 55 

Membros do Comitê presentes: 56 

    57 

______________________________      ______________________________ 58 

             Gabrielle Leonel Gonçalves                Daniele Orgem Fernandes da Silva                                59 

             Presidente 60 
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       Rodrigo Brandão de Araújo                  Rui Sérgio Gomes de Rosis Júnior 71 

Coordenador de Controle Financeiro              Presidente - IPREVSANTOS 72 

 73 



Junho | 2021

VSP FIP Multiestrategia



Declaração de Divulgação

O presente material foi preparado pela Vinci Partners Investimentos Ltda. e suas afiliadas. (em conjunto “Vinci”), com informações para consulta de viabilidade e interesses
de investimento no âmbito da Estratégia Vinci Strategic Partners I (“Estratégia VSP I”) e potencial estruturação de fundo de investimento. Este material está sendo
apresentado a investidores selecionados, em caráter confidencial, exclusivamente para fins de avaliação de um possível investimento na Estratégia. Este material está
destinado única e exclusivamente ao seu destinatário e não deve ser copiado, reproduzido, transmitido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da
Vinci. Após as devidas deliberações, a Vinci tomará a decisão se irá ou não proceder com a estruturação da Estratégia, consequentemente, sobre o registro dos fundos e a
realização de ofertas a investidores em regime de esforços restritos de colocação. Os investidores que pretenderem investir na Estratégia devem estar cientes de que os
termos e condições da Estratégia poderão ser substancialmente distintos do que aqueles apresentados nesse material. Os investidores deverão realizar suas próprias
investigações e avaliações com relação à Estratégia, sem que as informações apresentadas neste material sejam levadas em consideração como aconselhamento de teor
financeiro, jurídico, contábil, tributário ou como recomendação de investimento. Essa apresentação não foi auditada, destina-se somente aos seus destinatários, é confidencial
e não poderá ser reproduzida ou distribuída sem o expresso consentimento da Vinci por escrito. As informações contidas neste documento foram preparadas com base na
data a que o documento se refere. Quaisquer projeções, avaliações de conjuntura ou estimativas de mercado indicadas nesta apresentação são baseadas em certas premissas,
refletem as visões Vinci e não foram verificadas de forma independente e, portanto, não devem ser interpretadas como um indicativo dos eventos reais que ocorrerão. Outros
eventos que não foram levados em consideração e/ou que não estão sob o controle da Vinci podem ocorrer e exercer impacto significativo no desempenho dos investimentos
do Fundo. A Vinci usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma
dessas informações e a Vinci não se responsabiliza pelo teor dessas informações. Não há qualquer garantia quanto à implementação da potencial oferta aqui prevista, pois
depende de uma quantidade significativa de fatores, que incluem, entre outros: condições de mercado e setor no momento de eventual oferta, custos de oferta e estrutura da
oferta, os quais podem ser diferentes das premissas para elaboração desse material. A Vinci pode modificar, a qualquer tempo, as condições das operações prospectadas, sem
aviso prévio. Não se deve assumir que qualquer das posições, transações ou estratégias aqui discutidas foram ou serão rentáveis, ou que as propostas de desinvestimento
que a Vinci realizará no futuro serão rentáveis. Desempenhos anteriores não são indicativos e não garantem resultados futuros. As informações aqui presentes não são
comparáveis, indicativas ou garantias de resultados futuros do fundo. A atividade de gestão de recursos de terceiros é uma obrigação de meio (e não de resultado),
inexistindo qualquer garantia quanto à conclusão, ao sucesso das operações ou ao atendimento dos objetivos do fundo e de seus cotistas, pois, como descrito acima, depende
de uma quantidade significativa de fatores que podem ser diferentes das premissas em que a Vinci se baseou para a elaboração deste material. Nenhuma informação neste
material deve ser interpretada como consultoria ou aconselhamento legal e/ou fiscal.
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Plataforma de Investimento Líder no Brasil

¹Referente a Setembro, 2020

GESTÃO DE RECURSOS

Private Equity Infraestrutura Real Estate Crédito Ações Hedge Funds Soluções e Produtos 
de Investimento

Abordagem generalista 
e orientada para o 

controle, com foco em 
crescimento e 
reestruturação

Estratégia de retorno e 
impacto focada em 

participações 
minoritárias em médias 

empresas.

Exposição a ativos 
reais através de 
instrumentos de 
equity e dívida

Imóveis comerciais 
focados em projetos 

de desenvolvimento e 
retrofit

Fundos imobiliários 
voltados para renda, 
foco nos segmentos 

de shopping, logística 
e office.

Soluções de crédito 
desenvolvidas para 

atender às 
necessidades de 

negócios em 
crescimento e 

maduros, 
capturando valor 
para investidores

Posições de longo prazo 
e fundamentalistas 

voltadas a empresas de 
capital aberto brasileiras

Abordagem multi-
estratégia focada 
em instrumentos 

brasileiros e 
internacionais com 

elevada liquidez

Oferta de produtos 
financeiros em 

plataforma aberta 
provendo serviços de 
gestão de portfólio e 

risco

ASSESSORIA FINANCEIRA

Alto valor agregado de serviços financeiros e estratégicos para empresários, equipes sênior de empresas e conselhos de administração, com 
foco principalmente em pré-IPO e transações de M&A

VINCI OPERACIONAL

JURÍDICO CONTABILIDADE TI REGULATÓRIO

Capacidade comprovada de investir de Forma Rentável o Capital Próprio e de Terceiros através de diferentes Estratégias

Modelo de Negócio Único, Focado em Alta Performance – Aproximadamente R$ 50 bi sob gestão
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Vinci Real Estate

Estratégias e AuM

Equipe liderada por gestor com mais de 25 anos de experiência no setor

Fonte:
¹ Valor de Mercado (data de referência 26/02/2021) +  PL Fundos Imobiliários não-listados e não considera VIUR, que está em fase de captação
² Valor comprometido total
³ PL Fundo de Investimento em Participações (FIP RE) + Imóvel Grande Center
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Vinci Infraestrutura

Mais de R$ 3 bilhões Investidos em Infraestrutura desde 2004

Time de Gestão Experiente com Histórico de Investimentos em Infraestrutura Comprovado

Fonte: Vinci Partners
(1) Os membros seniores da gestão têm trabalhado em conjunto no setor de infraestrutura desde 2005, embora a Vinci tenha sido estabelecida em 2009.
(2) Carteira do fundo composta por emissões de debentures privadas exclusivas e operações no mercado secundário e mercado de capitais. 

Performances passadas de investimentos aqui descritos são reportadas exclusivamente para fins ilustrativas e não indicam futuros resultados em investimentos do Fundo; não 
podemos assegurar que o Fundo obterá resultados comparáveis ou será bem-sucedido na obtenção de seus objetivos

4,1x MOIC 
bruto na 

estratégia
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Vinci Private Equity

Performance consistente ao longo de diversos ciclos econômicos 

1 Considerando as empresas listadas
2 Dados de Junho de 2019. Excluído investimentos já realizados. O valor do EBITDA não contempla Austral, dado que não é uma métrica relevante para seguradoras. Dessa forma, o EBITDA foi substuído por lucro líquido
Dados de Junho 2020,  MOC líquido e IRR líquido de 2.5x e 41.4% em R$ e 1.8x e 42.1% em US$

Pioneira na Indústria de Private Equity Brasileira

HISTÓRICO DE INVESTIMENTOS VINCI PRIVATE EQUITY TRACK RECORD

Companhias30
Equity InvestidoUS$1,6B

Valor TotalUS$3,7B
Realizados de empresas
do portfolioUS$3,2B

Profissionais no PE30

EBITDA agregadoR$1,4B

3,2x / 63,1%
Em R$:

MOC bruto IRR bruto

2,4x / 68,6%
Em US$:

MOC bruto IRR bruto

2

1

Estratégias diferenciadas para 
controle e investimentos 

minoritários

Estratégias diferenciadas para 
controle e investimentos 

minoritários

Promovendo valor operacional
em conjunto com o time das 

companhias

Promovendo valor operacional
em conjunto com o time das 

companhias

Em busca de indústrias 
vivendo momento de forte 

crescimento secular

Em busca de indústrias 
vivendo momento de forte 

crescimento secular

Liderado por time sênior que 
trabalha junto há mais de 20 

anos

Liderado por time sênior que 
trabalha junto há mais de 20 

anos

16+ anos de histórico 
investindo de forma 

oportunística em ativos  de 
Private Equity

16+ anos de histórico 
investindo de forma 

oportunística em ativos  de 
Private Equity

VCP III e veículos de co-
investimento com R$ 4 bilhões 

de capital comprometido

VCP III e veículos de co-
investimento com R$ 4 bilhões 

de capital comprometido
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Portfólio da Vinci Private Equity

Investimentos Realizados / Parcialmente Realizado

Desde 2004, investiu aproximadamente R$8,0 bilhões em 21 investimentos2, alcançando 2,3x de MOC bruto 
até hoje e realizou aproximadamente R$15,9 bilhões das companhias do portfólio2

(1) PDG foi um investimento PIPE. Na sua estratégia de investimento o VCP III não vai fazer esses tipos de investimentos.
(2) Histórico de investimento apresentada pró forma no decorrer dessa apresentação, em moeda local, excluindo estratégia PIPE que será descontinuada para o VCP III..
O desempenho passado de investimentos aqui descritos é fornecido apenas para fins ilustrativos, e não é indicativo de resultados futuros do Fundo; não há garantia que o Fundo e a Vinci conseguirão resultados comparáveis ou serão bem sucedidos na 
realização de seus objetivos.

Histórico de investimento de sucesso investindo nas principais companhias brasileiras

Unrealized Investments

Fund I VCP II

1

VCP III

Master 
franqueado no 
Brasil 

Rede de diagnostico 
de imagem

Serviço de internet 
com fibra

Banco digital 
omnichannel

Fundo I VCP II

Construtora residencial 
no Brasil

Distribuidora de 
eletricidade líder no 
nordeste do Brasil

Operadora de planta de 
Etanol à base de açúcar

Fornecedora líder de 
madeiras

Usinas de etanol e 
eletricidade à base de 
açúcar

Segundo maior 
produtor de grãos da 
América do Sul

Terceira maior 
distribuidora de energia 
do Brasil

Provedor de 
ensino médio no 
Nordeste do 
Brasil

Desenvolvedor 
de terras ricas 
em commodities

Franqueadora 
máster da cadeia de 
fast food no Brasil

Segunda maior 
empresa de 
aluguel de 
automóveis do 
Brasil

Empresa de seguros 
focada em linhas 
especializadas

Plataforma 
educacional de 
ensino à distância 

Empresa local de 
resseguros com 
abordagem multi-line

Fabricante de 
pisos e 
paredes de 
cerâmica

Portfólio de vestuário 
especializado líder no 
Brasil

Varejista de 
utilidades doméstica 
localizada na região 
Nordeste

Construtora 
residencial no 
Brasil

Operador de 
navios de 
abastecimento 
offshore 
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Vinci Partners | Private Equity

Retornos da Vinci excederam IBOVESPA, CDI e IPCA +6% por mais de 13 anos, através de diversos ciclos econômicos no Brasil

Fundos com performance sólida, tanto no absoluto quanto vs. IBOVESPA, CDI e IPCA +6%

Referente a 31 de Março, 2018, excluindo estratégia PIPE (em R$)

*Retorno do mercado de ação pública são baseados em investimentos hipotéticos de compra e venda do índice Bovespa, um índice de aproximadamente 50 papéis e que são negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros da Bolsa de Valores de São 
Paulo (Conhecido como BM&F Bovespa e aqui reduzido como “Bovespa”), em bases proporcionais aos investimentos e desinvestimentos dos ativos de private equity da Vinci Partners, desde Agosto, 2004 – Dezembro, 2017 para todas as métricas 
exceto apenas o VCP II e de Setembro, 2011 – Dezembro, 2017 para apenas o VCP II.
O desempenho passado de investimentos aqui descritos é fornecido apenas para fins ilustrativos, e não é indicativo de resultados futuros do Fundo; não há garantia que o Fundo e a Vinci conseguirão resultados comparáveis ou serão bem sucedidos 
na realização de seus objetivos.
As ações que compõem o índice Bovespa tem características substancialmente diferentes dos investimentos dos fundos da Vinci Private Equity; por exemplo, os fundos da Vinci Private Equity são significativamente mais concentradas nas 
companhias investidas do que as ações que compõem o índice. Essa comparação é providenciada apenas por motivos ilustrativos.

76,1%
62,0%

71,5%

11,8%

63,5%

8,8% 8,1% 8,1% 8,2% 3,7%

3,9x

2,6x

4,4x

2,1x 1,6x1,6x 1,6x 1,5x 1,7x
1,1x

MOIC Bruto

TIR Bruta

Realizado /
Parcialmente Realizado Portfolio                      Fundo I                            VCP II                        VCP III

Diferença TIR portfolio vs. 
IBOVESPA
(2004-3Q2020)

67.3% 54.0% 63.5% 3.7% 59.8%

Média Anual Crescimento
(2004-2020) 1.9% 1.9% 1.9% 0.1% -0.6%

Realizado / Parcialmente
realizado

(2004-3Q2020)

Portfolio Completo
(2004-3Q2020)

Fundo I
(2004-3Q2020)

VCP II
(2011-3Q2020)

Vinci Partners IBOVESPA*

VCP III
(2018-3Q2020)
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Histórico de Investimentos
Performance Histórica Pró Forma do Portfólio – VCP III 

(1) As informações de histórico são apresentadas ao longo desta apresentação em base pro forma e em moeda local, excluindo os investimentos PIPE, estratégia que será descontinuada na VCP III. (2) Capital distribuído em setembro de 2020; (3) Valor 
a ser sacado dos sócios comanditários para pagamento diferido, atualizado trimestralmente pela variação da taxa de juros e câmbio. (4) Compromisso remanescente a ser sacado conforme planejado na subscrição original. (5) Somatório do capital 
implantado e dos investimentos projetados. (6) Desempenho medido considerando os impactos da linha de crédito. Os retornos não alavancados não foram mostrados, mas são calculados trimestralmente. O desempenho anterior dos investimentos 
aqui descritos é fornecido apenas para fins ilustrativos e não é necessariamente indicativo dos resultados de investimentos futuros da VCP II ou VCP III. As informações de histórico são apresentadas ao longo desta apresentação em base pro forma e 
em moeda local, excluindo os investimentos do PIPE, estratégia que será descontinuada na VCP III.

VCP III

Investimentos não
realizados Setor Data do 

Investimento

Capital Investido

Realizado Não realizado Valor Total MOC 
Bruto TIR Brutafotografia

09/20201
Pagamento
Diferido2

Linha de 
Credito 2

Comprometi-
mento

remanescente3

Pro Forma 
Equity4

Domino's Pizza 
Brasil Food Services Ago 2018 138.3 34.0 54.2 29.9 256.0 0.0 273.8 273.8 1.2x 18.9%

Grupo CURA Saúde Ago 2018 157.5 27.7 37.5 68.6 290.4 0.0 260.9 260.9 1.2x 13.5%
Vero Telecom Jan 2019 101.4 0.0 296.2 0.0 395.5 0.0 814.8 814.8 2.0x 200.3%
Total Unrealized Investments 397.2 61.7 387.8 98.3 941.8 0.0 1,349.4 1,349.4 1.6x 63.5%
Total Portfólio Investido 397.2 61.7 387.8 98.3 941.8 0.0 1,349.4 1,349.4 1.6x 63.5%
Total da Estratégia Através dos Fundos 3,857.6 61.7 387.8 98.3 941.8 6,935.8 4,724.2 11,660.0 3.0x 65.1%
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Membros do Comitê de Investimentos

Gilberto Sayão
Chairman

Alessandro 
Horta
CEO

Bruno 
Zaremba
Head PE 
Partner

Gabriel 
Felzenszwalb

Partner

Carlos E. 
Martins
Partner

Jose G. 
Souza

Head Infra 
Partner

Anos de 
experiencia 28 28 24 20 17 25
Anos da Vinci / 
Predecessoras* 28 19 24 13 12 15
Experiência
Anterior UBS Pactual UBS Pactual UBS Pactual Companhia do 

portfolio
UBS 

Pactual
Brazil 

Energia

Time de Estruturação e RI

Pedro Quintella
Head of S&IR 

Partner

Constanza 
Cortes

Principal
Mateus Maia

Associate
Felipe Souza

Associate

22 17 6 4

12 2 6 2
Vinci PE, RE, 

Infra & 
UBS Pactual

SPX Vinci 
Operações

Vinci 
Operações

Time VIR

Jose Pano
Partner

Arthur 
Coelho

Principal

Cezar 
Aragão

Principal
Henry Dias

Associate
Maria 

Monarcha
Associate

Érika 
Figueiredo
Associate

Karen 
Felix
Intern

Anos de 
experiencia 28 15 19 4 2 2 -
Anos da Vinci / 
Predecessoras* 18 7 2 3 1 - -
Experiência
Anterior

Companhia
do Portfolio

Companhia
do Portfolio

Banco 
Banif

Vinci 
Operações

Vinci 
Operações

Baterias 
Moura -

Vinci Partners | Private Equity Team

* As empresas predecessoras representam o Banco Pactual e empresas em carteira.

Time de Operações & ASG
Roberto 

Leuzinger
Partner

Mariana Abreu
Head of Int. Ops.

Mateus 
Fetal

Associate
26 8 2

11 8 2
Booz 

Consulting BTG Pactual -

Time Com Longa Experiência Operacional e de Análise

Time de Investimento e Originação / Operações
Marco 

Franklin
Principal

Luiz 
Arakaki
Principal

Raphael 
Rodrigues

VP

Aline 
Camelier

VP

Gabriel 
Anastacio

VP
Tiago Timm

Associate
Catherine 

Thomé
Associate

Luiz Resende
Associate

Caio 
Diniz

Associate

Victor 
Borges

Associate
Ana Branco

Associate

Anos de experiencia 8 15 8 6 6 3 3 5 3 2 2
Anos da Vinci / 
Predecessoras* 8 - 8 6 1 3 3 3 3 2 2

Experiência Anterior Vinci 
Operações HIG Companhia

do portfolio
Vinci 

Operações Credit Suisse Vinci 
Operações

Vinci 
Operações

Companhia
do portfolio Ambev Vinci 

Operações
Vinci 

Operações
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Informações Importantes
Notas de Rodapé para Performance dos Investimentos 

1. O desempenho do investimento aqui descrito foi concluído por membros da Private Equity Team da Vinci Partners.

2. Os investimentos do Fundo I foram concluídos antes da constituição da Vinci Partners, utilizando o capital de contribuição dos ex-sócios do Banco Pactual. Estes investimentos foram feitos
sob a liderança e supervisão dos atuais sócios da Firma, e não foram executados em uma estrutura tradicional de fundos de private equity, portanto, não sujeito a despesas, taxas ou
encargos de juros. Os investimentos da VCP II foram concluídos após a constituição da Vinci Partners e foram estruturado como fundo de private equity tradicional, utilizando capital de
terceiros.

3. O desempenho passado é fornecido apenas para fins ilustrativos e não é indicativo dos resultados futuros de investimento do Fundo. Não se pode garantir que o Fundo obtenha resultados
comparáveis ou seja capaz de evitar perdas, incluindo perdas de capital substanciais ou integrais. Todas as TIRs brutas e múltiplos são calculados sem considerar as despesas, como, por
exemplo, os juros corridos e as comissões de gestão que o Fundo cobrará. Se tais taxas e juros corridos fossem cobrados, e se as despesas tivessem sido levadas em conta, as TIR líquida e os
múltiplos seriam significativamente menores.

4. Os investimentos são expressos em reais e convertidos em dólares norte-americanos nas datas de transação relevantes. O valor não realizado é convertido de reais para dólares norte-
americanos utilizando a taxa de câmbio no final do trimestre

5. Capital Investido representa o capital agregado, respectivamente, investido pelos fundos, e não inclui co-investimento.

6. As receitas realizadas representam o produto bruto do Fundo I, VCP II e VCP III, conforme aplicável, gerado pela venda de participações em empresas do portfólio, juros, dividendos e
distribuições referentes aos investimentos aplicáveis da empresa de carteira.

7. O valor não realizado é determinado pela Vinci Partners de acordo com os critérios ou políticas de avaliação da Empresa. Os retornos reais realizados dependerão de vários fatores,
incluindo os resultados operacionais futuros, as condições de mercado no momento da venda, as restrições legais e contratuais de transferência que podem limitar a liquidez, quaisquer
custos de transação relacionados e o tempo e modo de venda, Dos pressupostos e circunstâncias em que se baseiam as atuais avaliações não realizadas. Consequentemente, os rendimentos
efetivamente realizados podem diferir materialmente dos resultados aqui indicados.

8. Todos as TIRs são brutas (salvo indicação em contrário), e são apresentados anualizados e calculados com base nos fluxos de entrada e saída de investimento diário. "NM" implica uma TIR
zero ou negativa. As TIRs para investimentos com juros remanescentes foram calculadas assumindo que a participação remanescente foi vendida pelo valor não realizado apresentado.
Fundo I, representa capital investido proprietário e, portanto, seus investimentos não estavam sujeitos a taxas de administração, juros e outros custos e despesas típicos de fundos de private
equity. Dessa forma, a "TIR Líquida" e o "Múltiplo Líquido de Custo" são hipotéticas e são calculadas aplicando-se certas premissas, incluindo que um sócio hipotético limitado suportaria
uma taxa de administração anual, juros, despesas de fundos e despesas organizacionais proporcionais àqueles que são para o desempenho histórico do investimento do Fundo I. Ao calcular
o valor de performance passada auferidos pela Vinci Partners no cálculo da TIR líquida e do Cálculo do Múltiplo Líquido do Custo, algumas suposições simplificadoras foram feitas. Se
essas suposições simplificadoras não tivessem sido feitas, a TIR Líquida e o Múltiplo Líquido do Custo podem ter sido menores. A TIR líquida aqui apresentada foi calculada utilizando os
fluxos de caixa reais da Vinci Partners nas datas reais em que ocorreram para apresentar um retorno líquido hipotético durante todo o período de investimento aplicável ao Fundo I. O
desempenho passado dos investimentos do Fundo I e VCP II não é necessariamente indicativos de resultados futuros e não pode haver garantia de que os fundos futuros alcançarão
resultados comparáveis ou de que os retornos previstos serão atingidos



O mercado secundário
Retorno com menos risco
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Provendo liquidez para um mercado ilíquido

Fonte: Greenhill, Janeiro 2021
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Descontos históricos do mercado secundário

Em tempos normais o desconto fica entre 10% a 20% do NAV
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Secundários: Retorno com menos risco

Oportunidades do mercado secundário possuem risco retorno muito interessantes

Características típicas do investimento

Ativos 
Adquiridos

Ano de 
Aquisição

Base de Custo

Retorno do 
Capital

Diversificação

Primária Secundária

Blind pool Ativos idenficáveis

No início 4-10+

Valor nominal Geralmente desconto do 
NAV

5-10 anos 0-6 anos

Limitado à carteira do 
Fundo

Altamente diversificável

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10

Fl
ux

o 
de

 C
ai

xa

Chamadas de Capital Distribuições

Típico Investimento Primário Típico Investimento Secundário

Ciclo de vida do Investimento secundário

Ciclo de vida do Investimento primário

Mitigação Curva-J
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Secundário vs Capital Privado

Investidor não precisa abrir mão de retorno para ter menos risco

Fonte: Preqin Pro

Decil Superior Quartil Superior Mediana Quartil Inferior Decil Inferior
Private Equity 27% 19% 12% 6% 0%
Secundários 24% 19% 16% 10% 8%
VC 23% 15% 8% 1% -9%
Dívida 15% 12% 11% 6% 3%

0%

6%

12%

19%

27%

8%
10%

16%

19%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Decil Inferior Quartil Inferior Mediana Quartil Superior Decil Superior

Private Equity Secundários



VSP - Vinci Strategic Partners 
Veículo diversificado e com retorno atraente
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Principais Termos e Condições do VSP FIP Multiestratégia

FIP VSP Multiestratégia

Gestor Vinci Capital

Administrador BTG Pactual

Público Alvo Investidores Institucionais (EFPCs e RPPSs)

Patrimônio Alvo R$ 300 MM – 500 MM

Compromisso Gestor
o Gestor deverá manter, por meio de pessoas e/ou entidades a ele relacionadas, um percentual de, no mínimo,

5% do capital subscrito do Fundo

Política de investimento

• Investimentos em private equity, infraestrutura e real estate;

• Combinação de investimentos primários (Fundo de Fundos), secundários e co-investimentos

• Máximo de 33% em veículos geridos pela Vinci Partners

Forma de Constituição e 
Prazos

• Período de Investimento: 4 anos contados da data da primeira integralização de cotas;

• Período de Desinvestimento: 6 anos contados a partir do término do Período de Investimentos. 

Remuneração
• Taxa de Administração: 1,25% aa sobre o valor do capital investido

• Taxa de Performance: 10% caso o retorno do fundo seja superior a IPCA +8% ao ano
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VSP | Plataforma multi-classe e aberta

INVESTIMENTOS 
PRIMÁRIOS

 Investir nos melhores fundos do 
Brasil

 Focar em bons gestores precisando
de capital

 Alavancar os investimentos

primários para gerar oportunidades

de co-investimento e transações

secundarias

INVESTIMENTOS 
SECUNDÁRIOS

 Solução de liquidez para 

investidores do mercado privado 

brasileiro

 Construir portfolios com 

diversificação de vesting, setor, 

classe de ativo e geografia

CO-INVESTIMENTOS

 Co-investir com melhores

gestores

 Fees menores

 Aumento da diversificação

Private Equity
IRR entre 20% e 30%

Infraestrutura
IRR entre 15% e 20%

Real Estate
IRR entre 15% e 20%

Alocação em diferentes classes de ativos, permitindo um risco retorno muito interessante 

Simulação de retorno para uma carteira com pesos 30%-30%-25%-15%, respectivamente = > 19% IRR
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VSP | Diversificação correta diminui o risco de perder principal

Relação da probabilidade de perder principal versus numero de fundos investidos

Fonte: Cambridge Associates LLC
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Próximo movimento é para o mercado privado

Neste segmento a escolha dos gestores faz uma grande diferença

Fonte: Burglss e eVestment
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3. Experiencia4. Originação

1. Retornos melhores 2. Menos risco

VSP

 Investimos no mercado privado há muito 
tempo

 Somos ativos em nossos investimentos

 Temos visão de longo prazo

 Sabemos o que diferencia os melhores 
gestores

 Forte deal flow, promovendo acesso a
oportunidades diferenciadas 

 Conhecemos as transações feitas no Brasil

 Capacidade de analisar detalhadamente,  
mas com agilidade, oportunidades de co-
investimento

 Diversificação de classe de ativos

 Diversificação de vintage

 Diversificação de região

 Diversificação de gestores

 Duration mais curto

 Investir em oportunidades normalmente
não disponíveis ao mercado em geral

 Mercados privados, no longo prazo, 
entregam retornos superiores versus o 
mercado de ações

 Investir nos melhores gestores garante 
retornos consistentes

 Multi classe possibilita retornos atrativos 
em ciclos econômicos diferentes

VSP | Atratividade da Estratégia

Comprovado processo de investimento e sólido track-record nas diferentes classes de ativos
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Gerando valor para os clientes

Solução de investimento no mercado privado Brasileiro 

A Vinci Partners, com seus mais de 10 anos atuando de forma consistente no mercado de alternativos no Brasil, possui uma capacidade
única para selecionar os melhores gestores. Baseado em uma diligência robusta selecionamos e investimos nos gestores brasileiros de alta
qualidade. Nosso objetivo é gerar para nossos investidores um ganho de capital significativo através de um risco retorno adequado.

Com seus 55 bilhões de reais sob gestão e um time com mais de 200 pessoas, a Vinci está bem posicionados para identificar e selecionar as
oportunidades de qualidade do mercado secundário e de Co-investimento. Executar esses investimentos de forma adequada e ao mesmo
tempo com agilidade exige um conhecimento profundo dos ativos e setores investidos.

Temos equipes experientes de compliance e risco para garantir o cumprimento das melhores práticas de governança corporativa e nos
ajudar nas avaliação das potenciais oportunidades de investimento. Garantimos assim a aderência as políticas e diretrizes vigentes no
regulamento dos fundos. Nossa filosofia de investimento é baseada na ética e na experiência, garantindo assim os melhores resultados
financeiros de longo praz

Na Vinci “os Sócios são Clientes e os Clientes são Sócios”. Nossos veículos de investimento proprietário possuirão no mínimo 5% do VSP,
reforçando assim o alinhamento da Vinci ao interesse dos nossos clientes investidores.

Seleção

Mercado Secundário e de Co-investimento

Compliance e Governança

Alinhamento

1

2

3

4
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Nossa escala faz toda a diferença

O tamanho da Vinci proporciona uma visão diferenciada sobre as oportunidades que existem no mercado

Vinci Partners é uma das maiores gestores independentes do Brasil

Alinhamento, governança, ética e compliance

 55 bilhões de reais sob gestão e 220 profissionais 

 Atuação em produtos variados como Private Equity, infraestrutura, real estate e crédito

 Plataforma engloba 290 fundos/veículos

 Nosso time de private equity analisou mais de 800 transações nos últimos 10 anos, logo a maioria das transações feitas neste segmento de mercado 

passaram pela Vinci 

 Cultura de dono, meritocracia e modelo de partnership

 Sócios são investidores junto com os clientes

 Time de compliance robusto
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Vantagens de uma plataforma de Investimentos 
Alternativos Completa

A Vinci oferece vantagens que não estão disponíveis em empresas com um único produto
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Base de clientes nacionais e internacionais
Time robusto comprometido com a gestão de relacionamento próximo com base diversificada de investidores



Rio de Janeiro
55 21 2159 6000
Av. Bartolomeu Mitre, 336
Leblon - 22431-002

São Paulo
55 11 3572 3700
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277 
14o andar Jardim Paulistano - 01452-000

Nova York
1 646 559 8000
780 Third Avenue, 25th Floor
10017

Recife
55 81 3204 6811
Av. República do Líbano, 251 - Sala 301 
Torre A - Pina - 51110-160


