
 

 

NOTA DE DIVULGAÇÃO 

 
Patrice Etlin, da Advent International, é eleito Presidente do Conselho da LAVCA, 

 a Latin American Private Equity & Venture Capital Association 

 

Nova Iorque, 25 de janeiro de 2012 - Patrice Etlin, sócio-gerente da Advent International, foi eleito Presidente do 
Conselho da Latin America Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA)* e vai assumir este papel ainda em 
janeiro. 

"A filiação à LAVCA e sua influência têm crescido dramaticamente, e estou honrado por fazer parte da equipe de 
liderança em um momento tão importante no desenvolvimento da indústria. Enquanto a LAVCA fez grandes avanços na 
defesa e no apoio ao desenvolvimento de private equity e venture capital na América Latina, nosso trabalho hoje é mais 
crítico do que nunca. Private equity e venture capital estão permitindo que as empresas locais se tornem mais 
competitivas, e não apenas localmente, mas regionalmente e globalmente," disse Etlin. 

O Sr. Etlin sucede a Eduardo Elejalde, sócio fundador da Latin America Enterprise Fund Managers, L.L.C. (LAEFM), que 
serviu como Presidente do Conselho desde 2006. O Sr. Elejalde liderou a organização durante um período de grande 
transformação da significância da região como um mercado de private equity e venture capital. 

"O compromisso de Eduardo com a LAVCA foi extraordinário. Sentiremos falta de sua liderança, mas antecipamos a sua 
participação contínua na Associação", observou Cate Ambrose, presidente e diretora executiva da LAVCA. "Estamos 
muito animados em receber Patrice num momento em que a LAVCA começa um novo capítulo no seu crescimento. Sob 
sua liderança, a LAVCA continuará a gerar dados proprietários e pesquisas independentes para os profissionais de 
private equity e venture capital na região. Além disso, estaremos focando no lançamento de novos produtos, em 
resposta à demanda dos investidores, e ampliaremos as iniciativas de apoio aos empreendedores na região e ao 
ecossistema de empresas em estágio inicial." 

Fundada em 2002, a LAVCA representa atualmente mais de 120 membros, englobando desde empresas líderes em 
investimento globais ativas na região, até gestores de fundos locais, do México à Argentina; produzindo programas de 
pesquisa, políticas públicas e educação. 

O Sr. Elejalde permanecerá no Conselho de Administração da LAVCA, que também inclui: Erik Peterson, da Aureos 
Capital, (Tesoureiro); Cate Ambrose da LAVCA, (Presidente); Enrique Bascur, da CVCI; Susan García-Robles, do 
Multilateral Investment Fund; Álvaro Gonçalves, do Stratus Group; Marcus Regueira, da FIR Capital; Arturo Saval, da 
Nexxus Capital; Susan Segal, do The Council of the Americas; e J. Scott Swensen, da Conduit Capital. 

### 

 



Sobre Patrice Etlin 
 
Patrice Etlin associou-se à Advent International em 1997 como sócio responsável pelos investimentos do fundo no Brasil. 
Atualmente é um dos 14 Managing Partners globais da Advent, participa da direção estratégica da empresa e das 
decisões de investimentos com foco especial na América Latina. Patrice tem 18 anos de experiência em private equity, 
liderou, co-liderou ou participou de 13 investimentos da Advent, dentre eles: Terminal de Contêineres de Paranaguá, o 
terceiro maior terminal de contêineres do Brasil; Kroton Educacional (BM&FBOVESPA: KROT11), uma das maiores 
empresas privadas de educação do Brasil; International Meal Company (BM&FBOVESPA: IMCH3), rede líder de 
restaurantes fast-food na América Latina; Microsiga, a maior provedora de softwares aplicativos na América Latina 
(atualmente Totvs, BM&FBOVESPA: TOTS3); e CSU CardSystem (BM&FBOVESPA: CARD3), a maior processadora 
independente de cartões de crédito do Brasil. 
 
Antes de ingressar na Advent, foi Sócio-Diretor da International Venture Partners em São Paulo, sendo responsável pelo 
gerenciamento de um fundo de investimento focado no setor de comunicações no Brasil.  
 
Anteriormente, foi Representante Geral para o Brasil da Matra Marconi Space, uma subsidiária conjunta da Matra-
Hachette e Gec-Marconi e membro do Grupo de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento da Matra-Hachette. 
Patrice possui MBA pelo INSEAD, mestrado em Engenharia Industrial pela École Centrale de Paris e é bacharel em 
Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
 
Patrice é atualmente Conselheiro das empresas Atmosfera, Lojas Quero-Quero, Kroton Educacional e TCP Terminal de 
Contêineres de Paranaguá. Anteriormente foi Conselheiro da Atrium Telecomunicações, J. Malucelli Seguradora, 
Proservvi Banco de Serviços, Viena, Grupo RA, CSU CardSystem, Totvs e Pronto!.  
 
Patrice é também Conselheiro da ABVCAP, Conselheiro do GVcepe – Centro de Estudos em Private Equity da Fundação 
Getulio Vargas e membro da Comissão de Listagem da Bovespa Mais. 
 
 
Sobre a Latin American Private Equity & Venture Capital Association * 
 
A Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA) é uma organização sem fins lucrativos dedicada a 
apoiar o crescimento do setor de private equity e venture capital na América Latina e Caribe. O quadro societário da 
LAVCA compõe-se de mais de 120 firmas, de grandes empresas de investimento globais ativas na região a gerentes de 
fundos locais, do México à Argentina. As firmas associadas controlam ativos que totalizam mais de US$50 bilhões, 
direcionados para a capitalização e o crescimento de empresas latino-americanas. Além do apoio de suas firmas 
associadas, a pesquisa e os programas conduzidos pela LAVCA são possíveis graças a um constante comprometimento 
do Fundo Multilateral de Investimento (MIF/FOMIN) e da Corporação Andina de Fomento (CAF).  
 
Para obter mais informações, acesse www.lavca.org. 
 
*Queira observar:  a LAVCA mudou formalmente seu nome de Latin American Venture Capital Association para Latin 
American Private Equity & Venture Capital Association a fim de refletir melhor as suas áreas de especialização e 
representar todos os seus membros. A Associação continuará a utilizar a sigla LAVCA. 
 
O nome da associação em português deve ser escrito:  Associação Latino Americana de Private Equity e Venture Capital 
(LAVCA) 
 
Contato: 
Maria Bustamante, LAVCA 
Director, Marketing & Communications 
mbustamante@lavca.org 
+1 646.315.6737 
 

http://www.lavca.org/
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