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Vinci quer acelerar lançamento de fundos
alternativos
Gestora vendeu ações no topo da faixa indicativa
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As ações da Vinci Partners estrearam ontem na Nasdaq com baixa de 6,11%,
negociadas a US$ 16,90. A companhia vendeu seus papéis no topo da faixa (US$ 18) e,
segundo o sócio Alessandro Horta, a alocação foi para uma base diversificada de
investidores institucionais - atraídos pela processo de ajuste de portfólio no Brasil e a
tendência de crescimento desse tipo de negócio.
“O Brasil ainda tem baixa penetração de produtos alternativos, como fundos de private
equity, real estate, infraestrutura e crédito privado, e a alocação para esse tipo de
fundo está crescendo”, diz Horta, ressaltando os juros na mínima histórica no país.
“Tem um vento de popa forte e que deve durar muito tempo porque a concentração
em renda fixa no país ainda é grande.”
O principal destino dos recursos levantados é para aumentar a oferta de produtos da
casa. “Parte do capital vai ser usada para acelerar o lançamento de produtos, como
“seed money”, que é um compromisso de capital inicial para os novos produtos e então
atrair capital de terceiros”, diz Horta.
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Acostumados a fazer roadshow com investidores institucionais para levantar recursos
para seus fundos de private equity, crédito e infraestrutura, os sócios da Vinci Partners
tiveram outra experiência ao falar com investidores para a própria listagem. “É
totalmente diferente, são perfis diferentes de investidor, com objetivo de atrair para o
nosso negócio de gestão de recursos no longo prazo”, diz Horta.
Nos fundos de private equity, o investimento também é de longo prazo, mas com data
definida de finalização do fundo e sem participação do investidor no dia a dia da
administração. Com a companhia aberta, essa interação com investidores é maior,
uma vez que forma a base acionária.
A Vinci chegou a avaliar fazer a listagem de ações no Brasil, mas se decidiu pelo
mercado americano por haver um número maior de gestoras já listadas e ser um
segmento com o qual o investidor de bolsa já está mais acostumado no exterior.
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