Nota de Imprensa
Santander cria empresa independente para a gestão
dos ativos de Private Equity
Com foco nos setores de infraestrutura e óleo e gás, Mantiq Investimentos
já nasce como uma das maiores gestoras desse segmento no País
Empresa administrará quatro fundos, dentre eles o FIP Brasil Petróleo I,
recém constituído em parceria com a Mare investimentos.
Separação da área de Private Equity em relação ao banco comercial é
medida de governança considerada tendência mundial

São Paulo, 18 de janeiro de 2012 – O Santander Brasil acaba de efetivar a
criação de uma empresa independente que absorverá integralmente a sua área de
gestão de fundos de Private Equity. Considerada tendência mundial, a iniciativa é
uma medida de governança, que tem o objetivo de dar mais transparência aos
processos e reduzir potenciais conflitos de interesse.
A empresa, chamada Mantiq Investimentos, é 100% controlada pelo próprio
Santander e já nasce como umas das maiores gestoras de Private Equity no
mercado nacional com foco nos setores de infraestrutura e óleo e gás. Ao absorver
os Fundos de Investimento de Participação (FIPs) que até então eram
administrados internamente pelo banco, a nova companhia já soma 1,3 bilhão de
ativos sob sua gestão.
Além do InfraBrasil Fundo de Investimentos em Participações e do FIP Caixa
Ambiental, que já vinham sendo geridos pelo Santander, a Mantiq passa a
administrar também o FIP Brasil Petróleo I, recém constituído pelo banco em
parceria com a Mare Investimentos. O fundo antecede o FIP Brasil Petróleo II, que
está em fase de constituição.
Todos os funcionários e executivos do Santander diretamente ligados à área
de Private Equity foram transferidos como funcionários e executivos da Mantiq. A
empresa tem como gestores Marcos Matioli, Geoffrey Cleaver, Gustavo Peixoto e
Carlos Correa. O corpo diretivo da empresa responde a um Conselho de
Administração, composto de representantes do Banco e representantes da gestão.

“A Mantiq é uma empresa que já chega ao mercado com uma carteira de
investimentos expressiva e que conta com todo o know-how do Santander na
gestão de ativos de Private Equity”, diz Marcos Matioli. “O Brasil tem uma agenda
de investimentos de aproximadamente R$ 1 trilhão até 2016, concentrados nos
setores de óleo e gás e infraestrutura, que são o nosso foco. Com esse cenário
positivo à frente e parceiros estratégicos, como a Mare, temos ótimas perspectivas
de negócios”, encerra.
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