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XP adquire participação na Jive Investments 

Conheça os bastidores e os escritórios envolvidos na operação. 

Luiza Santibañez 

 

A XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (XP), uma subsidiária da XP Inc, adquiriu 

uma participação minoritária na Jive Investments Consultoria (JIC). O valor da operação, encerrada em 8 de outubro, 

não foi divulgado. 
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Para viabilizar a transferência de ações para a XP, a JIC criou o FIP Jive Equity. A Credit Suisse Hedging-Griffo 

Corretora de Valores, com a assessoria do Demarest Advogados, atuou como consultora de investimentos e 

agente de colocação exclusivo de um fundo de feeder para investir na Jive Equity.  

O Davis Polk & Wardwell LLP e o Pinheiro Guimarães Advogados representaram, respectivamente, a XP e a JIC, mas 

os escritórios não responderam nossas solicitações de informação. 

O investimento da XP também envolveu a entrega de ações da XP Inc em troca de ações da JIC. Um dos planos da 

Jive é a entrada no varejo. Além disso, planeja investir mais em tecnologia, expandir seus canais de originação e 

distribuição e fortalecer a equipe com contratações específicas.  

A JIC é uma plataforma integrada de gestão de ativos alternativos com foco na originação, aquisição e recuperação 

de créditos inadimplidos (NPL), imóveis em situações complexas, ativos judiciais e outros ativos distressed. 

Atualmente, a Jive tem, aproximadamente, R$ 8 bilhões em ativos sob gestão e R$ 21 bilhões em valor de face, além 

de mais de 1.300 investidores no Brasil e no exterior. 

“A Jive é referência em investimentos alternativos e construiu uma história de sucesso. Nossa visão é de oferecer 

aos nossos clientes o mais completo ecossistema de investimentos do mercado e para isso entendemos ser 

fundamental estabelecermos sociedades com as melhores gestoras do mercado, como é o caso da Jive”, afirmou 

Leon Goldberg, sócio da XP Inc. 

Assessores jurídicos 

Assessores da Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores: 

Demarest Advogados: Sócios João Paulo Minetto e Thiago Giantomassi. Associadas Isadora Barretto Almeida e 

Marcela Pinedo. 

Assessores da XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (XP): 

Davis Polk & Wardwell LLP* 

Assessores da Jive Investments Consultoria (JIC): 

Pinheiro Guimarães Advogados* 

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação 
 

 


