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VINCI SELECTION EQUITIES FIA

Objetivo e Política de Investimento

Histórico de Rentabilidades

Rentabilidade Acumulada vs. Indexadores

ANBIMA

A presente instituição aderiu ao 
Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para os 
Fundos de Investimento.

A Vinci Gestão de Patrimônio Ltda. ("Vinci") não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo 
de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus 
recursos. Este Fundo têm menos de 12 meses, e para avaliação da perfomance de fundos de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais 
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo 
do Fundo. Os fundos de investimento multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os 
investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Ouvidoria Vinci DTVM - De segunda a sexta-feira, exceto feriados. Das 8h às 18h 
(horário de Brasília) - 0800-725-5512 ouvidoria@vincipartners.com. Consulte a lista de agentes autônomos autorizados para distribuir este Fundo em www.cvm.gov.br. É vedado ao agente autônomo de investimento receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles 
entregar, recursos em espécie, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços. (Art. 13, II – Instrução CVM 497).

Este Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do índice da 
Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA por meio da atuação no mercado de ações, aplicando em cotas de Fundos 
de Investimento em Ações e demais ativos financeiros de acordo com limites impostos em regulamento.

Rentabilidades

2012 2013 2014

Fundo

Ibovespa

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido (PL):
Cota:

R$ 103,4 milhões
171,3564

Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m: R$ 61,43 milhões

Risco vs. Retorno

Fundo Ibovespa

Retorno Anualizado

Volatilidade Anualizada

% de meses acima do Ibovespa

% de meses abaixo do Ibovespa

Desde de o início do fundo

5,0%

--

43,1% --

23,0%

11,6%

57,9%

11,5%

5,70% 0,58% -0,10%

4,40% -15,50% -2,91%

Público Alvo
Investidores Qualificados

Início do Fundo
01/11/2012

Classificacão ANBIMA
Ações Livre
Cód. Anbima: 320196 

Movimentações
Inicial: R$ 25.000,00
Mov. Mínima: R$ 5.000,00
Saldo mínimo:  R$ 5.000,00
Horário limite de moviment.: 
12:00 h
Aplicação: Conversão de cotas em 
D+1
Resgate (conversão de cotas): D+60
Resgate (pagamento): 3° dia útil 
após a conversão

Taxa de Administração
1% ao ano sobre o patrimônio 
líquido do fundo

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que 
exceder a variação do Ibovespa.

Tributação
15% sobre a rentabilidade da cota 
do fundo no resgate

Gestor
Vinci Gestão de Patrimônio Ltda.
Av. Brig. Faria Lima, 2277 14º andar
Jd. Paulistano, São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01452-000
Tel: (11) 3572-3770
Fax: (11) 3572-3800

Administrador
BEM DTVM Ltda. (Empresa do 
Grupo Bradesco)

Distribuidor
Vinci DTVM
Av. Bartolomeu Mitre, 336
Leblon, Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000 
Fax: (21) 2159-6200

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
KPMG Auditores Independentes

Informações para aplicação
Favorecido: 
Vinci Selection Equities FIA
Banco Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta corrente: 651611-4
CNPJ: 15.603.945/0001-75

2015

3,14%

-13,31%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12M Acum.*

2017 4,56% 6,28% - - - 24,32% 25,19% 71,36%

Ibovespa 7,38% 7,46% - - - 23,36% 27,29% 27,25%

2016 0,70% 1,39% 8,04% 5,32% -3,27% 4,06% 7,00% 0,24% -0,37% 5,53% -4,32% -0,27% 25,84% 25,84% 37,83%

Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,94% 38,94% 3,16%

2015 -4,65% 5,52% 1,12% 3,70% -1,79% 0,38% 0,72% -1,91% -0,05% 1,41% -0,42% -0,57% 3,14% 3,14% 9,53%

Ibovespa -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,93% -13,31% -13,31% -25,75%

* rentabilidade acumulada desde o início do fundo em 01/11/2012

2016

25,84%

38,94%

3,20%

3,08%

-0,58%

-2,52%

1,40%

0,64%

-2,43%

-4,12%

0,45%

0,30%

4,76%

4,80%
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