
PRIVATE EQUITY
Análise da classe de ativos

Fundos de Private Equity e Venture Capital, ou fundos de investimentos em
participações (FIP) como são conhecidos no Brasil, investem em empresas de
capital fechado.

A diferença entre as duas estratégias está no estágio de maturação da
empresa investida: private equity busca empresas mais maduras, enquanto
venture capital foca em empresas em fase inicial (startups).

Os gestores dessas estratégias tipicamente buscam companhias com alto
potencial de crescimento, e além de aportar os recursos para financiar a
expansão, em alguns casos, participam ativamente na gestão do negócio. 

Ambos são fundos de longo prazo, em que os recursos podem ficar
comprometidos entre 8 e 10 anos.

Na primeira metade desse prazo o Gestor faz a prospecção das empresas, e os
cotistas aportam os recursos conforme os investimentos são realizados. Na
segunda metade é realizada a venda, muitas vezes abrindo o capital em bolsa
(IPO), e nessa fase os recursos vão sendo devolvidos aos cotistas.

 

 

X P  E N S I N A :  I N V E S T I M E N T O  E M  P R I V A T E
E Q U I T Y

P R I N C I P A I S  P O N T O S  D E
A T E N Ç Ã O

R$10,7BI

Foco no Longo Prazo
O horizonte de investimento na
classe de ativos é de 8 a 10 anos.

Investir em safras
O investidor deve investir em
diversos ciclos econômicos como
mitigador de risco.

Lembre da Curva "J"
Períodos de investimento dos
ativos combinado com custos
iniciais dá  um formato de J à
curva dos retornos de um FIP.

Para mais informações: www.conteudos.xpi.com.br

Dispersão de retornos
Enquanto diversos fundos podem
performar muito bem, alguns
veículos terão menos êxito,
reforçando a importância de
escolher bem o gestor e diversificar
a carteira.

É o valor investido
por FIPs (R$
bilhões) nos 1º
trimestre de 2021
de acordo com a
KPMG/ABVCAP.

Métricas de rentabilidade
TIR, múltiplos, existem diversas
maneiras diferentes de se avaliar o
retorno de um FIP, que é visto de
maneira distinta de outros fundos.



DISCLAIMER

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”), tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser
interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de
alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas
neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos
não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório
também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os ativos, operações, fundos e/ou
instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de
investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base
em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que
venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham
a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos,
incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Para quaisquer dúvidas e informações
adicionais, favor contatar o seu assessor de investimentos ou o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões
metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que
não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para
maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. LEIA O FORMULÁRIO DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO
REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE
DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.  FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM
GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS
MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. DESCRIÇÃO DO TIPO
ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E
MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.


