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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 

Este informativo tem por objetivo demonstrar a remuneração recebida, direta ou 

indiretamente, pela Vinci como Distribuidor de seus próprios fundos de 

investimentos nos termos do Código de Distribuição de Produtos de investimento da 

ANBIMA. 

Para efeitos deste informativo, “Vinci” abrange a Vinci Gestora de Recursos Ltda. 

(“Vinci Gestora”), Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci Capital”), Vinci 

Equities Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci Equities”), Vinci Soluções de Investimentos 

Ltda. (“VSI”), e a Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci Real Estate”). 

Cumpre reforçar, preliminarmente, que a Vinci realiza apenas a atividade de gestão 

de recursos e distribuição de cotas dos seus próprios fundos de investimentos. Como 

empresa especializada em gestão de recursos, a Vinci está registrada na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e está sujeita à sua regulação conforme previsto na 

Resolução CVM nº 21/2021. 

Estes fundos de investimento são administrados fiduciariamente por instituições 

financeiras terceiras, as quais também prestam (diretamente ou por terceiros por elas 

contratados) os correspondentes serviços de escrituração da emissão e resgate das 

respectivas cotas. 

A oferta de produtos de investimentos inicia-se a partir da coleta de informações dos 

investidores que permita a aferição apropriada de sua situação financeira, sua 

experiência em matéria de investimentos e seus objetivos de investimento. 

A Vinci é remunerada por meio do recebimento de percentual da taxa de 

administração e/ou da taxa de performance, conforme aplicável, dos fundos de 

investimentos por ela geridos, não havendo, em geral, remuneração específica pelo 

serviço de distribuição. Em casos pontuais de Ofertas Públicas de Distribuição das 

quais a Vinci faça parte do pool de distribuidores, poderá haver remuneração 

especificamente relacionada a essa atividade, sendo os investidores prévia e 

especificamente informados a respeito. 

Dada a natureza da nossa atividade, voltada primordialmente à gestão de recursos de 

terceiros e à distribuição apenas dos nossos próprios fundos de investimento, 

entendemos que não estamos sujeitos a conflitos de interesses neste particular. 
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Atualizações 

 

O presente informativo será revisado a cada 24 (vinte e quatro) meses ou em período 

inferior, caso venha a ser necessário. 

 

Data da Última Atualização: 14 de julho de 2021. 

 

 

  

 

 

https://comoinvestir.anbima.com.br/
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