
Private Equity: Investimentos no Nordeste
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PIB Inflação Selic Câmbio

Apesar da COVID -19, o país apresenta boas perspectivas para 
investidores de longo prazo
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Inflação e taxa de juros controlada, e câmbio desvalorizado

Apesar da retração econômica em 2020, o ambiente continua favorável para empresários que 
buscam capital de longo prazo, através de Dívida Estruturada ou Sócio Privado (Private Equity)

Reforma da Previdência aprovada, e outras reformas voltando a discussão após estabilização 
da COVID-19

Teses dos fundos de investimentos mantidas apesar da COVID-19 (detalhes pág. 8) 

Fonte: BACEN (2 Junho 2020)
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Após crescimento em 2019, volume de transações deve cair 
em 2020, com potencial retomada em 2021.....

2020

Fonte: fusoesaquisicoes.blogspot.com 
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.....Mas o Brasil é atrativo independente do nível de retomada

2020

✓ 4º maior consumidor de cosméticos.
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✓ Democracia consolidada;

✓ Nona maior economia (Nordeste: 14,5%) e sexta maior 
população (Nordeste: 28%) do mundo;

✓ Maior consumidor mundial de café;

✓ 2º maior mercado da Uber ;

Fontes: FMI, IBGE, Euromonitor, Uber, ABIHPEC.

✓ Número de operações se manteve resiliente no 
Brasil mesmo durante a crises passadas;



Private Equity: Quem são?
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Investem em empresas de capital fechado. Alternativa de liquidez ao 
mercado de crédito e de abertura de capital;

Buscam empresas com potencial de valorização no médio/longo 
prazo, via crescimento ou reestruturação;

Podem ser minoritários ou controladores, mas costumam exigir 
participações relevantes;

Envolvimento ativo nas empresas investidas. Além do conselho de 
administração, podem participar de comitês de gestão e indicação de 
diretores;

Após captação dos recursos, possuem prazos definidos para 
investimento (+/- 3 anos) e desinvestimentos (4-9 anos). 

5



Ciclo de vida da empresa e tipos de capital disponível
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Tempo

Resultado

Protótipo Desenvolvimento

Consolidação

Maturidade

Abertura de 
capital (IPO)

Private 
Equity 

Modelo de 
negócios 

Consolidado & 
Alto potencial 

de crescimento

Lançamento

Capital de risco e 
investidores 
corporativos

Parentes 
ou amigos

Capital 
próprio

Financiamento 
tradicional

(exigência de 
garantias)

Idealização



Private Equity: Alta liquidez no mundo
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Indústria de Private Equity inicia 2020 com recorde de capital disponível

US$ 1.5 trilhões de dólares que serão investidos pelos próximos anos.

Representa 1,6 % do PIB global x 0,3% do capital para Private Equity = 
Potencial de crescimento 

Private Equity: Capital Mundial Disponível
Fonte: Bloomberg.



Pesquisa: Indústria de Private Equity no Nordeste
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Objetivo: compreender a forma que os principais fundos de Private Equity investem na região, 
as estruturas utilizadas, e os tipos de empresas que buscam.

Amostra: fundos de Private Equity com atuação nacional:
Mapeados: 100 gestores;
Questionário enviado: 60 gestores;
Obtivemos resposta: 25 gestores (Dez/2019 - Jan/2020)
Participantes estão entre os maiores e mais atuantes 
gestores do Brasil, sendo 22 nacionais e 3 estrangeiros. 

Questionário: 13 perguntas: 
5 de múltipla resposta;
6 de resposta única;
2 de resposta livre.

Não era obrigatório responder a todas as perguntas, em respeito à política de sigilo de alguns 
gestores

Em Maio/20, fizemos novo contato com os gestores que participaram da pesquisa. Todos 
confirmaram que suas teses de investimento estão mantidas, e suas respostas continuam 
válidas.



Pesquisa: Indústria de Private Equity no Nordeste
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EBITDA: Lucros antes de Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização. 

Aquisição alavancada: Aquisição de uma empresa com utilização de dívida como fonte de 
recurso principal, utilizando as ações da empresa adquirida como garantia.

Operação Mezanino: Híbrido de dívida e participação acionária. Principal garantia da 
operação são as próprias ações da Empresa. Normalmente dá ao credor direitos de 
conversão da dívida em participação societária.

Operação primária: Aquisição de novas ações. Dinheiro vai para o negócio (crescimento, 
reforço capital de giro, pagamento de dívidas, etc).

Valores da pesquisa apresentados em milhões de reais.

Operação secundária: Aquisição de ações existentes. Dinheiro vai para o dono da ação.
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Pretende investir no Nordeste? Em qual(is) Estado(s)?
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✓ 96% dos gestores possuem interesse em investir na região;

✓ A maioria é indiferente com relação ao Estado;

✓ Com poucas exceções, os fundos não possuem valores 
“carimbados” para o Nordeste. Logo, os empresários locais 
“concorrem” com outras regiões do país.

Múltipla escolha
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2020 2021 2022 Já estou em fase de
investimento

Não respondeu

Qual é a expectativa de entrar em fase de 
investimento? 
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Escolha única

A maioria dos gestores procuram negócios para 
investir neste momento.
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De 1 a 2 anos De 2 a 3 anos + de 3 anos Não respondeu

Prazo de investimento (esperado, se estiver em fase 
de captação, remanescente se já investido)
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Maioria possui um prazo superior a 3 anos 
para realizar investimentos.

Escolha única



Qual é o valor do cheque (ticket) por investimento?
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Maioria dos gestores buscam fazer negócios entre R$ 50 e R$ 250 milhões;
✓ Maior facilidade para realizar ajustes operacionais e de gestão;
✓ Já possui liquidez no desinvestimento.

Escolha única

5

1

8
7

3

1

Até R$ 30 mm R$ 30 a 50 mm R$ 50 a 100 mm R$ 100 a 250
mm

Acima R$ 250
mm

Não respondeu



EBITDA anual mínimo exigido?
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Escolha única

Gestores buscam principalmente negócios 
com EBITDA anual de R$ 5 a 25 milhões (vide 
explicações da página 13).
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2

R$ 1 mm R$ 5 mm R$ 10 mm R$ 25 mm R$ 50 mm Não respondeu



Estratégia de investimento
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Múltipla escolha

✓ Gestores tem como preferencia negócios que apresentam 
potencial de crescimento (“modelos comprovados”).

✓ Investidores focados em negócios em reestruturação ainda 
em desenvolvimento no Brasil.

8%
13%

25%

96%

Mezanino Reestruturação Aquisição Alavancada
(LBO)

Crescimento



Estrutura de transação: Destino no recurso
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✓ Os gestores tem como prefêrencia fazer uma 
operação 100% primária (dinheiro no negócio) 
ou são indiferentes com relação a estrutura de 
transação.

✓ O aporte de capital no negócio tem como 
principais finalidades:
o Financiar crescimento;
o Reforçar capital de giro;
o Pré pagar dívidas caras e/ou de curto prazo.

Escolha única

10
11

2 2

Indiferente Primária Secundária Não respondeu



Estrutura de transação: Participação no negócio
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✓ A maioria das gestoras demonstram preferência por participação majoritária, reflexo 
principalmente da falta de liquidez das Empresas de capital fechado no Brasil, 
especialmente participações minoritárias em PMEs;

✓ Participação minoritária é mais comum em negócios de maior porte, mas também é 
possível em PMEs .

Múltipla escolha

33%

46%

29%

17%

Minoritário Controle Co-Controle Indiferente



Participação na empresa
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Múltipla escolha

✓ Praticamente todos os gestores participam via 
Conselho de Administração.

✓ Alguns fundos atuam de forma mais ativa, com 
formação de comitês de gestão e/ou indicação 
de diretores. 

✓ A manutenção dos fundadores costuma ser 
imprescindível, mesmo que numa transição 
curta. 

91%

64%

41%

5%

Conselho Comitês Diretoria Indiferente



Duração média esperada em cada investimento?

2020 www.ondinainvestimentos.com 19

Escolha única

4
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2 2

1

8

3

2

Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Sem prazo Não
respondeu

✓ Os gestores têm, por conceito, prazos definidos de 
saída. São períodos de médio a longos (maioria até
9 anos). 

✓ Muitos possuem mecanismos de prorrogações, 
mediante aprovação dos quotistas.



Possui foco setorial?
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São bem flexíveis com relação a setor, mas 
com preferências para Saúde e Educação.

Múltipla escolha

52%

44%

36% 36%
32% 32%

20% 20%
16%

12%

4% 4%

Outras áreas de destaque: 

✓ Consumo 
✓ Serviços
✓ T.I. 

Setores com alto potencial de crescimento 
e baixo nível de investimento (Capex)
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Já estou em fase de
investimento
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Qual é o seu capital comprometido (ou em captação) 
para investimento? 
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Respostas livre

✓ Existe capital e vontade dos investidores 
para investir em empresas da região. 

✓ Boa parte do capital já está disponível para 
realização de novos investimentos.



Conclusão da Pesquisa
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R$25,9 bilhões de reais para investimento, sendo R$22,2 bilhões disponível atualmente

Buscam essencialmente empresas com alto potencial de crescimento, mas, com poucas 
exceções, sem exclusividade para região Nordeste

Investidores flexíveis a respeito de geografia, porte de empresa e estrutura de transação

Flexibilidade setorial, mas com certa preferência em setores com alto potencial de 
crescimento e baixo investimento (Capex)

Apesar de já ser uma realidade, a indústria de Private Equity ainda tem bastante espaço 
para crescimento no Brasil

Transações de R$ 150 milhões, e EBITDA a partir de R$ 15 milhões na média, podendo 
variar bastante a depender da gestora.



2020

Entendimento 
da estrutura de 

transação
pretendida / 
Identificação 
de potenciais 
investidores

Avaliação 
econômica 
(Valuation)

Elaboração de 
materiais de 

Apresentação 

Abordagem e 
interação com 

os Investidores.

Apoio ativo na 
negociação 

com os 
Investidores, 
até o final do 

processo

Coordenação 
de todo o 

processo, em 
conjunto com 

advogados.

Fase 1
Preparação

Fase 2
Execução

A Ondina Investimentos pode te apoiar em todo o 
processo de negociação com Fundos de Private Equity

23Ondina Investimentos 



Quem somos
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Mais de 10 anos de experiência em Fusões e Aquisições

Escritório em Recife, e Atuação Nacional
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