
1tcp-partners.com

Mercado de luto vem atraindo 
investidores e acelerando a 

profissionalização

Série estudos setoriais da TCP Partners

Material Público 2021
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Nos últimos anos foram realizadas 
importantes transações de compra e venda

Veja as principais transações
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Transações recentes do setor revelam interesses dos investidores

Fonte: TTR. Elaboração da TCP Partners.

Comentários:

O setor tem se mostrado muito 
aquecido. Algumas empresas 
estão fazendo diversas 
operações de aquisições para 
consolidação do mercado. 

O momento é de grandes 
oportunidades, tanto para 
consolidação de empresas, 
quanto para vendas 
estratégicas.

Tabela: Transações recentes 
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Anúncio do Grupo Cortel sobre aquisição parcial do 
Complexo Vale do Cerrado.

Anúncio recente do Grupo Cortel
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Financiamento 
da Expansão

Empresa 
de luto

Estruturado

Linhas 
Bancárias

Venda Equity

Parcial

Total (100%)

Fundo/
Investidor 

Sócios 

CRI

Debêntures

BNDES

Probabilidade baixa de captação, 
porém, leva de 3 a 6 meses para 
estruturar.

Probabilidade baixa de captação, 
porém, montante >R$50mm.

1° Fundo ou investidor privado;
2° Exige plano de negócio;
3° Exige que sócios permaneçam;
4° Saída entre 5 a 8 anos.

1° Compromete a ficar no negócio;
2° Profissionalização;
3 Governança.

Projeto de 
expansão
 (TCP faz)

O projeto é 
fundamental para 
sustentar a Tese de 
Investimentos. 

A TCP tem um time 
altamente capacitado 
para preparar o plano 
de negócios 
(reconhecidos pelos 
investidores). 

Mas, qual é a tese de investimentos? Veja o exemplo:

Sócios decidem 
expandir ou 
vender a 
empresa, são 2 
os caminhos: 
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Mercado de rede assistencial e empresas 
de luto do Brasil tem muitas 

oportunidades

Veja os dados do setor
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Gráfico: Faturamento do mercado funerário

Fonte: SINCEP. Elaboração TCP Partners

Em bilhões de reais

CAGR 16,6%

Comentários:

O setor deverá ter um crescimento 
médio anual de 16,6% entre 2019 a 
2022, conforme previsão da TCP, 
de acordo com as informações da 
SINCEP. 

Mercado funerário tem crescimento robusto
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Exemplo de Plataforma: Grupo Memori

Para os fundos de 
investimentos a capacidade 
de geração de caixa 
recorrente é relevante no 
setor.

A modalidade de plataforma de serviços é uma tendência do setor
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Principais dificuldades do Setor com a pandemia do Covid-19

Fonte: SINCEP

Mão de obra 
foi a principal 
dificuldade 
dos cemitérios. 

Superlotação 
das câmaras 
frias foi a 
principal 
dificuldade dos 
crematórios

Mão de obra 
foi a principal 
dificuldade 
das funerárias.
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Economia brasileira inicia um ciclo 
de recuperação

Veja o PIB projetado
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Overview da recuperação da economia brasileira

________________
Fonte: IBGE. Elaboração da TCP Partners.
e = estimativa;
p = previsão da TCP.

Gráfico 01: PIB do Brasil

Em %

Análise:

O PIB de 2020 reportou queda de 
-4,1%, menor que as previsões 

realizadas no início da pandemia. 
Para 2021, a TCP projeta 

crescimento de 4,8%. 
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Demografia brasileira acelera o 
envelhecimento

Veja a pirâmide projetada



14tcp-partners.com

 

O envelhecimento da população será desafio para a saúde brasileira

● Doenças renais
● Cardiopatias
● Oncologias
● Neurodegenerativas

Aumento de idososBrasil continuará 
país de renda média

Doenças de 
países ricos

A população idosa brasileira irá aumentar ~76% até 20301, sem o país ter 
ficado rico, porém com aumento de doenças de países de renda alta.

______________________________
Elaboração da TCP Partners
(1) IBGE
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O envelhecimento da população brasileira

2016 2030

Homens Mulheres Valores em milhões de pessoas

20,7 22,3

32,732,5

12,1 11,8

6,77,0

7,4 7,1

9,67,2

7,0 6,7

6,06,3

5,65,9

11,712,3

11,0 10,6

33,433,5

27,5 29,1

16,913,0

● Crescimento da população idosa 65+ (2016-30): 76,12%
● Crescimento médio anual de (2016-30): 4,21%

______________________________
Elaboração da TCP Partners
(1) IBGE

+27 milhões de pessoas >45 anos
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Potenciais interessados no 
setor - Fundos de 

investimento
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Fundos de Venture Capital e Search Funds

Meissa Capital Princípia 
Capital

Arco Capital

SFG Capital

220 Capital

CVentures

Bossa Nova

Astella
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Fundos interessados no setor de luto

Fundo Descrição Investimentos realizados Investimentos atuais

Fundado em 2001, a XP Investimentos é 
considerada uma das maiores corretoras 
independentes do Brasil.

* Interfloat;
* Infomoney;
* Rico Corretora.

* Centro Brasileiro da Visão - CVB;
* Hospital de Olhos de Pernambuco 
(HOPE);
* Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC).

Fundado há 28 anos, é um dos principais fundos 
de investimento do país, com atuação 
diversificada.

* Dasa;
* Junior Alimentos;
* Anhanguera.

* Açai Frooty/Alphavillle;
* Alliar Sppliercard;
* Opty

Fundado em 2002, já realizou 37 investimentos 
em diversos setores.

* AGV Logística;
* Tempo Part;
* Arezzo.

* Cremer;
* BRF;
* Somos Educação.

Criado em 1997 por Luiz Francisco Novelli Viana.
* Conductor;
* Softway.

* Biomm/Neurotech;
* Boa Vista (SPC);
* OQVestir.

Fundado em 2009, o Vinci possui mais de R$ 17 bi 
sob gestão.

* Light;
* CMAA;
* Satipel.

* Unidas/ In brands;
* Cecrisa.

Fundado em 2007,  possui investimentos 
diversificados.

* Sofretan;
* Alico;
* Coastal.

* Betânia;
* Grano;
* OK.
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Fundo Descrição Investimentos realizados Investimentos atuais

Fundo Inglês criado em 2004, já realizou +100 
investimentos com atuação global.

* Universidade Cruzeiro do Sul;
* XP investimentos;
* Supermercados Cidade Canção, São 
Francisco e Cooper Rede.

* Atlantic Energias Renováveis S/A;
* CNA(escola de inglês).

Fundo dos EUA criado em 1996 com atuação na 
América Latina e do Norte. * G Barbosa.

* Dori Alimentos;
* Cabo Telecom/ Multiplay;
* BSM Engenharia.

Fundo dos EUA criado em 1984, já realizou mais 
de 320 investimentos em 40 países.

* CSU/ Microsiga;
* J Malucelli;
* Duty Free/ IMC/ Viena.

* Quero Quero/ Cetip/ Kroton;
* Lab Fleury/ Restoque/ Allied;
* Fortbras/ Faculdade Serra Gaúcha.

Fundo Canadense criado em 1899, atua em 30 
países com foco em infraestrutura.

* Diversos ativos no setor imobiliário, 
infraestrutura, energia renovável entre 
outros.

* Odebrecht Ambiental;
* Arteris/EDP;
* Brascan.

Fundo dos EUA criado em 1987, com 
investimentos em 82 países.

* CVC;
* Qualicorp;
* CNAA.

* Tok&Stok/ Rede D'or;
* Uniasselvi (Faculdade).

Fundando há 2 décadas no EUA, já realizou mais 
de 140 investimentos em mercados 
emergentes.

* BRA Transportes;
* Cecrisa/ Dixie Toga;
* Terminal Santos Brasil/ Siciliano.

* Postos Ale / CertSign;
* Terminal T Grão.

Fundado na Argentina em 1998, possui foco no 
mercado da América Latina.

* Juncadella Prosegur;
* Hoteldo.

* Brinoz/ Coza;
* Ultrapetrol/ Topico;
* SIN implantes.

Fundos interessados no setor de luto
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Potenciais interessados no 
setor - Family Offices
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Family Offices - Relacionamento

Family Office Descrição Atuação

Multi-Family Office fundada há mais de 15 anos com relações 
estratégicas no Brasil e exterior.

* São Paulo
* Rio de Janeiro
* Inglaterra

Family Office global fundada há mais de 150 anos. Atuação mundial 
e patrimônio com mais de 300 bancos.

* No Brasil, presente nas maiores capitais do país. Além 
de presença global nos cinco continentes.

Single-Family Office brasileira fundada em 1980. * Presente em São Paulo, mas com atuação em todo o 
território nacional.

Multi-Family Office fundada em 1999 com expertise em gestão 
patrimonial.

* São Paulo
* Pernambuco

Fundada há mais de 20 anos. Multi-Family Office focada em atuação 
estratégica para seus clientes. *Santa Catarina

Fundada em 2011 focada em consultoria especializada em 
investimentos.

*São Paulo 
* Santa Catarina

Especializada em serviços de wealth management, com atuação no 
Brasil e Exterior.

* Rio de Janeiro
* São Paulo
* No exterior, está presente em Porgutal.
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Family Offices - Relacionamento

Family Offices Descrição Atuação

Exclusive Family Office localizada em São Paulo, com assessoria 
jurídica, contábil e fiscal. * São Paulo

Fundada em 1999, integrante do grupo Julius Baer. Expertise em 
gestão patrimonial de grandes fortunas.

* Presença no Brasil nas maiores capitais:
* São Paulo
* Rio de Janeiro
* Minas Gerais.

Empresa especializada em gestão patrimonial. * Rio de Janeiro

Fundada em 2011, é uma Family Office independente, especializada 
em gestão de patrimônio de pessoas físicas e jurídicas. * São Paulo

Gestora de patrimônio independente e posicionada entre as 
maiores do mercado. Sob gestão de aproximadamente 5 bilhões.  * São Paulo

Gestora de patrimônio independente e posicionada entre as 
maiores do mercado. Sob gestão de aproximadamente 5 bilhões  * São Paulo

Fundada há 22 anos, empresa especializada em gestão de 
patrimônio. * Rio de Janeiro
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Entendendo o funcionamento 
dos fundos de private equity
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Entendendo fundos de private equity

O objetivo dos Fundos de Private Equity (PE) consiste em comprar participação (equity) em empresas não 
públicas. Existem diversos estágios, estratégias e tipos de investimento em Private Equity. Os Fundos de Private 
Equity normalmente investem de maneira ativa nas empresas, ou seja, além de prover capital, os fundos atuam 
ativamente no dia a dia da empresa, seja com o intuito de fazer a empresa crescer ou de torná-la mais eficiente.

Entre as diversas estratégias de Private Equity, é comum separar em 4 tipos principais: 
1. Leveraged Buyouts (LBO);
2. Venture Capital;
3. Development Capital e 
4. Distressed Investing.

No ciclo de vida de uma empresa, normalmente existem diversas fases na qual ela pode receber captação de 
terceiros:

O primeiro estágio é quando a empresa está apenas no papel. Nessa fase, a empresa possui apenas uma ideia, e 
normalmente seu financiamento vem através de um investimento anjo, que pode ser feito por família e amigos 
ou por investidores especializados em nesse tipo de investimento.

A segunda fase é chamada de seed-stage. Nessa fase a empresa precisa de capital para desenvolver seu produto 
e/ou conduzir esforços de marketing e pesquisa de mercado. Essa é a primeira fase na qual os fundos de Venture 
Capital começam a avaliar o investimento na empresa.
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Entendendo fundos de private equity

A terceira fase é chamada de early-stage. Nela a companhia continua avançando com a operação, mas a 
empresa ainda precisa de financiamento para começar a produção e as vendas do produto.

A quarta fase é o estágio de expansão. Nesse estágio, o foco da empresa é em expandir sua área de atuação, 
aumentar a produção, melhorar seu produto e fazer campanhas de marketing mais agressivas. Nesse momento a 
empresa ainda não está pronta para se tornar pública e é muito comum as companhias fazerem rodadas de 
captação junto a empresas de Private Equity.

O último estágio antes da empresa se tornar pública se chama estágio pré-ipo. Essa fase consiste no 
financiamento por empresas de Private Equity via capital ou dívida mezzanino até que a companhia complete 
seu IPO.

Após entrar em um investimento, é importante que o Fundo de Private Equity tenha uma estratégia de saída para 
o investimento. Listamos as estratégias de saída mais comuns abaixo:

● M&A: O fundo de Private Equity sai do investimento quando a empresa investida se torna alvo de uma fusão 
ou aquisição.

● IPO e Follow-on: o fundo se desfaz do investimento quando a empresa passa a ser listada publicamente.
● Venda da empresa para outro fundo de Private Equity
● Write-off: essa é a saída mais comum quando um investimento dá errado. O fundo de Private equity 

atualiza o valor de seu investimento para baixo e segue em frente para outros projetos.

Vale ressaltar que as estratégias de saída podem ser usadas em conjunto ou apenas para fazer uma saída parcial.
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Cases de sucesso dos fundos de private equity
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Conheça a TCP Partners
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Quem somos

A TCP foi fundada em 2008, com sede em São Paulo, e presente em 18 
estados, é especializada em assessoria e serviços empresariais.

M&A / fusões & 
aquisições

Soluções 
empresariais de TI

& automação

Reestruturação 
operacional

Soluções implementadas pela TCP

Reestruturação
financeira e de 

dívidas
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Somos especialistas em assessorar empresas 
familiares nos processos de M&A / Fusões e 
Aquisições
Preparamos as empresas familiares para as 
negociações com:

Principais 
Desafios 

das empresas 
familiares

Governança Corporativa

Sucessão

Conflitos Internos

Nacionais e Internacionais
Fundos de Investimentos

Locais ou multinacionais
Empresas estratégicas

1

2

3

Nossa especialidade
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Diferença entre assessor de M&A e corretor de negócios 

Um processo M&A para os Fundos deve ser conduzido por 
assessores altamente capacitados

Analisará o mercado da empresa, 
identificando investidores, visando  
fundamentar as melhores 
condições da negociação

Negociação

Estrutura, realiza e coordena as várias 
etapas da venda no mercado local e 
internacional

Processo

Coordena a elaboração dos contratos 
jurídicos e societários para eliminar riscos. 
Os principais contratos são: Contrato de 
Compra e Venda, Acordo de 
Confidencialidade, Acordo de Acionistas

Contratos

Irá realizar a negociação com o 
comprador de acordo com o 

valor estabelecido

Negociação

Realiza a intermediação sem 
análise técnica financeira

Processo

Não elabora e não  coordena 
contratos jurídicos e societários

Contratos

Assessor 
de M&A

Corretor
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Fases do M&A

Seguimos um processo coordenado de M&A

Um processo coordenado de venda é capaz de maximizar o valor para os 
acionistas, esse é um dos pilares da assessoria da TCP.

Interessados 
2ª rodada

NDA / TeaserContratação Ofertas Indicativas
dos Compradores

Apresentação das 
informações aos 
compradores

Valuation

Negociação do Contrato 
de Compra e VendaContrato

Construção da 
tese de valor

Fechamento
Média de 8 a 
12 Meses

Nomes dos Compradores 
Investidor xxx
Investidor yyy
Investidor zzz
Empresa aaa
N…..

Seleção de um 
ou vários 
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12 semanas

Supervisionar o 
processo de diligência 
financeira, contábil e 
jurídica

Coordenar os 
contratos finais até a 
liquidação financeira

Diligência e 
Fechamento

2 semanas

Receber Proposta 
Não Vinculante 

Negociar termos 
fundamentais de 
modo que as 
Propostas de acordo 
com os interesses dos 
acionistas

Principais passos de um processo de M&A

9 semanas
3 semanas

4 semanas
1 semana

Entender as 
necessidades e 
objetivos da 
companhia e dos 
sócios

Entender os detalhes 
da companhia e as 
características do 
mercado

Avaliação financeira 
da empresa através 
de diferentes 
métodos

Entender a tese de 
investimento e 
preparo do plano de 
negócios

Selecionar 
investidores com 
perfil consistente 
com as características 
da Companhia

Apresentar a 
companhia com 
informações 
estratégicas

Disponibilizar aos 
compradores após 
assinatura de Acordo 
de Confidencialidade, 
a apresentação 
detalhada da 
companhia

Coordenar visitas à 
companhia e 
executivos principais

Entendimento
da empresa Análise e

Valuation Definir a (s) 
Estratégia (s) Apresentação 

da Companhia

O prazo do processo sofre variações pois envolve terceiros, 
ainda assim, costuma durar entre 8 e 12 meses

Ofertas 
Indicativas
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A TCP foi fundada em 2008, com sede em São Paulo, e presente em 18 
estados, é especializada em assessoria e serviços empresariais.

M&A / fusões & 
aquisições

Soluções 
empresariais de TI

& automação

Reestruturação 
operacional

Soluções implementadas pela TCP

Reestruturação
financeira e de 

dívidas

Nossas origens
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História e estrutura corporativa

Início de uma trajetória de 
sucesso.

Fundação
ao se tornar sócia das redes 

internacionais GSS e BTGGA.

Presença global
se torna a mais completa 

boutique de investimentos do 
Brasil.

A TCP

- Reestruturação operacional / Turnaround
- Reestruturação financeira
- M&A / fusões & aquisições
- Soluções empresariais de TI & automação

Completa plataforma de assessoria
ao concluir a estrutura 
comercial das regiões 
NE, NO, SE, CO e SU.

Cobertura nacional
20192008 2016

2014 2017

Equipe Comercial 
Nacional de 15 pessoas

A sede fica em São Paulo, sendo 
estratégica por estar ao lado dos 

principais  bancos e fundos

São mais de 35 colaboradores 
que integram a equipe TCP 
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Apresentação institucional

Atuação global em assessoria financeira - BTGGA

B. Riley

     KRyS Global

    Farber 
Financial Group

TCP Partners 

182 escritórios no mundo
156 sócios
1.537 colaboradores
~R$ 200 milhões (2018)

A TCP possui acesso às mais avançadas ferramentas de gestão através de sua 
associação com a BTG Global Advisory - uma das maiores alianças 

internacionais do segmento. 

     Matuson Associates

  Rodgers Reidy
Integrated Capital 

Services Limited

Pluta Rechtsanwalts 
GmbH

Zalis SAS

Begbies Traynor Group 
Plc

B. Riley México

FTT Partners
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Apresentação institucional

Algumas operações 

2017

2016

Reestruturação de Dívida

Reestruturação de Dívida

Máquinas Agrícolas

Industria de 
Plasticos

R$ 35MM

R$ 60MM

Reestruturação
financeira e de 

dívidas

Baixe material da solução
doc.tcp-partners.com/financeiro-pt

2017

Reestruturação de Dívida

Agroindústria

R$ 260MM

2018

Reestruturação Financeira

Assessoria 
financeira no plano 

de Recuperação 
Judicial

2016

Distribuidora de veículos

Diagnóstico 
Financeiro

2017

Reestruturação financeira

Assessoria na 
reestruturação 

completa

2018

Reestruturação Financeira

Diagnóstico 
financeiro e 

reestruturação 
financeira

2017-2021

Reestruturação 
financeira

http://doc.tcp-partners.com/financeiro-pt
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Apresentação institucional

Algumas operações 

Reestruturação
financeira e de 

dívidas

Baixe material da solução
doc.tcp-partners.com/financeiro-pt

2014

Reestruturação de Dívida

Varejo

R$ 120MM

2014

Companhia de Construção

Diagnóstico 
Financeiro

2013

Captação de Recursos

Valuation para 
busca de 

investidores

2015

Reestruturação de Dívida

Construção Civil

R$ 600MM

2013-2015

Reestruturação 
financeira

2016

Reestruturação de Dívida

Indústria Frigorífica

US$ 40MM
(R$ 120MM)

http://doc.tcp-partners.com/financeiro-pt
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Transações recentes 
realizadas em 2020 pela 

parceria internacional
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Transações realizadas em 2020 pela equipe internacional

$361,000,000

Ações ordinárias

Oferta no mercado

Único Agente

$27,600,000

Ações ordinárias

Oferta de follow-on

Bookrunner líder

$255,000,000

Consultoria de compra 
relacionada a uma 

aquisição dos negócios 
da S.P. Richards nos 

EUA de

$27,500,000

Ações ordinárias

Oferta de follow-on

Co-Gerente

Assessoria de vendas
Relacionado a uma 

recapitalização 
minoritária

$100,000,000

Ações ordinárias

Oferta no mercado

Agente Conjunto

$60,000,000

Ações ordinárias

Oferta Pública 
Alternativa

Agente de Colocação

$100,000,000

Ações ordinárias

Oferta no mercado

Único Agente

$219,375,000

Ações ordinárias

Oferta de follow-on

Co-Gerente

$57,500,000

Ações ordinárias

Oferta de follow-on

Co-Gerente

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$112,297,500

Ações ordinárias

Oferta de follow-on

Bookrunner líder

$879,462,500

Ações ordinárias

Oferta Pública Inicial

Co-Gerente

Assessoria de vendas 
relacionada à 

alienação de unidades 
de negócios 

selecionadas para

$85,400,000

Ações ordinárias

Oferta de follow-on

Bookrunner conjunto
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$62,365,000

Ação ordinaria

Oferta pública inicial

Único Bookrunner

Assessoria de vendas e 
opinião imparcial para 

o Conselho de 
Administração em 

relação à alienação da 
subsidiária AOC Key 
Solutions da Rekor

Assessoria de venda 
relacionada à alienação 
de seu negócio de data 

center para

$540,000,000

Assessoria do mercado 
de capitais relacionada a 

uma combinação de 
negócios com

$25,000,000

Consultoria financeira 
relacionada a um 
investimento de

$13,500,000

Assessoria de compra 
relacionada à aquisição 

do negócio de 
operadores de

$80,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

Consultoria do lado da 
compra e opinião 

imparcial relacionada a 
uma aquisição de

$52,600,000

Ação ordinária

Oferta subsequente

Único Bookrunner

$25,000,000

Ação ordinária

Oferta subsequente

Único Bookrunner

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$20,000,000

Estoque comum e
Linha de crédito

Agente de colocação 
de chumbo

Assessoria do lado da 
compra relacionada
para a aquisição de 3 

empresas da 
Schlumberger: Fishing & 

Remedial, DRILCO e 
Thomas Tools

$78,600,000

Ação ordinária

Oferta subsequente

Joint Bookrunner

$80,812,308

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

Transações realizadas em 2020 pela equipe internacional
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$1,500,000,000

Consultor de mercado de 
capitais e agente de 

colocação privada 
relacionado a uma 

combinação de negócios 
com

$175,000,000

Assessoria de compra 
relacionada à aquisição 

de participação 
acionária em joint 

venture com

$35,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$38,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$69,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$20,000,000

Assessoria de compra 
relacionada à aquisição 

de

Assessoria do lado da 
venda relacionada
para a alienação da 

Internacional da 
empresa

Divisão de 
Desenvolvimento para

$581,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

alienação de ativos no 
Alabama para

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

alienação de ativos na 
Califórnia e Colorado para

$850,000,000

Serviços de consultoria 
financeira e opinião 

justa relacionada a uma 
recapitalização 

financeira com EQT 
Credit e Brigade Capital 

Management

$258,000,000

Serviços de consultoria 
financeira e opinião 

justa relacionada a uma 
aquisição de

$149,500,000

Oferta Pública Inicial

Único Bookrunner

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$110,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

Transações realizadas em 2020 pela equipe internacional
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$117,000,000

Ação ordinaria

Oferta subsequente

Co-Gerente

Assessoria financeira e
opinião justa 

relacionada com
uma recapitalização 

com

$106,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$55,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$96,900,000

Investimento privado 
em

patrimônio público 
(IPPE)

Agente único de 
colocação

$55,200,000

Ação ordinaria

Oferta subsequente

Bookrunner à 
esquerda

$98,500,000

Assessoria financeira 
relacionada a um 
financiamento de 

crescimento e 
consolidação 

relacionada de 
plataformas regionais de 

lavagem de carros

$40,000,000

Ação ordinaria

Oferta subsequente

Co-Gerente

$25,500,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$70,000,000

Assessoria de compra 
relacionada à 
aquisição de

de

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

Assessoria de venda 
relacionada à 

alienação de Luna de 
sua divisão 

optoeletrônica para

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$56,000,000

Assessoria de compra 
relacionada à aquisição 

de

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

Transações realizadas em 2020 pela equipe internacional
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Histórico das transações de 
empresas realizadas pela 

parceria internacional
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Transações de empresas realizadas pela equipe internacional

$112,297,500

Ações ordinárias

Bookrunner líder

$255,000,000

Assessoria de compra 
relacionada à aquisição 
das operações da S.P. 
Richards nos EUA da

$98,500,000

Assessoria financeira 
relacionada a um 
financiamento de 

crescimento e 
consolidação relacionada 
de plataformas regionais 

de lavagem de carros

Consultoria financeira e
opinião justa relacionada a
uma recapitalização com

Assessoria de vendas
relacionado a uma 

recapitalização minoritária

$35,000,000

Ações ordinárias

Co-Gerente

$65,000,000

Ação ordinária

Bookrunner

$55,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$110,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$80,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$117,000,000

Ações ordinárias

Co-Gerente

$24,640,000

Assessoria de compra 
relacionada à aquisição de

$175,000,000

Assessoria de compra 
relacionada à aquisição de 
participação acionária em 

joint venture com

Assessoria de compra 
relacionada à aquisição de

$258,000,000

Serviços de consultoria 
financeira e opinião justa 

relacionada a uma 
aquisição de
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$59,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$75,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma aquisição 

por

(NASDAQ: ABTL)

Assessoria financeira e 
alienação de finanças 

especializadas leva negócios 
a

$20,000,000

(NYSE: RLH)

Gerente conjunto de 
bookrunning em oferta 

pública de follow-on

$225,000,000

Colocação privada para 
Serviços de Design 

Residencial uma empresa 
de portfólio de

TRIVE CAPITAL

$170,775,000

(NASDAQ: VERDADEIRO)

Oferta secundária de ações 
ordinárias

Co-Gerente

$35,000,000

Colocação privada de um 
empréstimo-ponte de $ 35 

milhões com a Great 
American Capital Partners

$25,000,000

Senior garantiu facilidade de 
crédito em conexão com 

uma aquisição por

iFresh

(NASDAQ: IFMK)

$640,000,000

(NYSE: AMC)

Oferta secundária de ações 
ordinárias

Co-Gerente

$37,500,000

(NASDAQ: MCFT)

Único subscritor e 
bookrunner em duas ofertas 

públicas subsequentes

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

uma empresa de portfólio 
de 

$17,500,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$185,000,000

US $ 55 milhões de 
empréstimo doméstico a 
prazo, US $ 70 milhões de 

último empréstimo 
doméstico a prazo e US $ 60 

milhões de empréstimo 
internacional a prazo para a 

Gibson Brands

$120,000,000

Assessoria financeira e 
opinião justa em relação a 
uma fusão com a Affinitas 

GmbH, proprietária da 
EliteSingles

Forneceu serviços de  
assessoria financeira para o 

Conselho de
Diretores em conexão

com um financiamento de 
crescimento

Transações de empresas realizadas pela equipe internacional
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(NASDAQ: JOEZ)

Assessoria de venda para 
acionistas da Hudson 

Clothing em conexão com 
a venda da Joe's Jeans 
para Robert Graham e 

formação do Differential 
Brands Group

$72,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$20,000,000

(NASDAQ: WTSL)

Financiamento DIP e 
Acordo de Patrocínio do 

Plano

$25,050,000

(OTCQX:ALDA)

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$80,000,000

(NASDAQ: MBUU)

ações ordinárias

Co-Gerente

Assessoria financeira e 
opinião justa relacionados a 

uma recapitalização com

Financiamento de 
crescimento institucional e 

consultoria de compra 
relacionada à aquisição de 

um franqueado líder

$117,500,000

(OTCQB: HKFI)

Instalações de crédito 
garantidas sênior

Agente de Termo e Credor 
FILO

$206,000,000

(NYSE: APP)

Regra 144A Oferta
Notas seguras sênior

Co-Gerente

$45,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

$61,300,000

(OTCPK: CRFT)

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

Litex Industries

Assessoria de vendas 
relacionada a uma 

aquisição por

(NYSE: GRUB)

$93,200,000

(NASDAQ: CKEC)

Ações ordinárias

Co-Gerente

Assessoria financeira 
relacionada a um 
financiamento de 

crescimento institucional a 
partir de

$70,000,000

Assessoria de venda 
relacionada

a uma venda corporativa 
para

uma empresa de portfólio 
de

Transações de empresas realizadas pela equipe internacional
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(OTCQX: TIXC)

Opinião de assessoria e 
opinião justa relacionada 

com a alienação de

$200,000,000

Opinião co-consultiva e justa 
do lado da venda 

relacionada a uma aquisição 
por

Assessoria de vendas 
relacionada a uma aquisição 

por

(NYSE: ENC)

Forneceu uma opinião justa 
relacionada a uma 
recapitalização de

interesses de propriedade

$120,560,000

(NASDAQ: MOSS)

Assessoria de vendas 
relacionada a uma aquisição 

por

(NASDAQ: ICON)

$62,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma aquisição 

por

(TSE: 8170)

(NASDAQ: BNHN.A)

Assessoria financeira 
fornecida ao Comitê 

Estratégico Independente

$30,300,000

‘
Lube Aliado

Financiamento de aquisição 
para apoiar a compra de 68 
localidades corporativas da 

Jiffy Lube International

$94,200,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma aquisição 

por

(NYSE: DVD) 

$38,828,000

(NASDAQ: WEST)

Assessoria de vendas 
relacionada a uma aquisição 

por

Steak ‘n Shake

$25,000,000

Assessoria financeira 
relacionada a uma 
colocação privada 

institucional de

$45,000,000

Assessoria de vendas 
relacionada a uma aquisição 

por

(NYSE: BTH)

$8,749,140

(NASDAQ CLCT)

Assessoria financeira 
relacionada a um leilão 

holandês para recompra de 
ações ordinárias

$16,000,000

Forneceu uma opinião justa 
relacionada a um 
financiamento de 

crescimento institucional

$70,000,000

AMERICAN 
RECREATION CENTERS

Assessoria de vendas e 
opinião justa  do lado da 
venda relacionada a uma 

aquisição por

Transações de empresas realizadas pela equipe internacional
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Client Profile Mandate

Fornecedor privado de água de aço inoxidável
garrafas e soluções de hidratação relacionadas

Recapitalização minoritária relacionada à 
recompra da participação acionária de 40% de 

um acionista

Empresa de design de propriedade privada 
especializada em uma linha diversificada de 

papelaria, escritório e artigos para casa

Venda corporativa para a Smead 
Manufacturing

Fornecedor privado de bicicletas de qualidade 
premium de marca, conjuntos de quadros, 

componentes e acessórios
Venda corporativa para Rossignol

Designer de ventiladores de teto, iluminação ao ar 
livre e acessórios relacionados

Venda corporativa para as Indústrias Litex e 
opinião justa correspondente

Private equity fabricante de produtos especiais de 
presentes e decoração de casa

Venda corporativa para a Enesco

Fabricante privado de produtos e acessórios de 
fragrâncias caseiras ecologicamente corretos

Venda corporativa para Blythe

Transações de empresas realizadas pela equipe internacional
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Client Profile Mandate

Fabricante e varejista de capital aberto
calçados de marca, vestuário e acessórios

Consultoria de fusões e aquisições para 
compradores para uma joint venture com o 

Grupo Charly

Fabricante de capital aberto e varejista de 
vestuário e acessórios de jeans de marca 

premium

Venda corporativa para Robert Graham (uma 
empresa de portfólio da Tengram Capital 

Partners)

Fabricante de capital aberto e varejista de 
vestuário e acessórios femininos de marca

Financiamento de devedores de posse para o 
plano de reestruturação da empresa

Fabricante, distribuidor e varejista de vestuário e 
acessórios de marca

Refinanciamento institucional da dívida

Empresa de vestuário e acessórios de capital 
aberto operando um modelo de negócio baseado 

em licença
Venda corporativa para o Iconix Brand Group

Fabricante e varejista de propriedade privada de
calçados de marca, vestuário e acessórios

Financiamento de crescimento institucional, 
opinião justa e assessoria de governança 

corporativa

Transações de empresas realizadas pela equipe internacional
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Client Profile Mandate

Franqueador de capital aberto e operador da 
Liberty Tax, Buddy's, American Freight e Vitamin 

Shoppe

Oferta pública de ações ordinárias, 
Institucional financiamento de dívidas e 

assessoria de M&A do lado da compra

Varejista de capital aberto de
calçados, vestuário e acessórios Oferta pública de ações ordinárias

Varejista privado de artigos esportivos, vestuário 
atlético e acessórios relacionados

Assessoria de M&A do lado da compra

Varejista de moda e decoração de casas e 
acessórios de decoração de casas

Refinanciamento institucional da dívida

Varejista de internet de propriedade privada de 
vales-presente para as indústrias de spa e salão

Assessoria financeira relacionada às 
alternativas estratégicas da empresa

Varejista privado de produtos de segurança 
pública para policiais, bombeiros/EMS e militares

Venda corporativa para a Argonaut Partners

Transações de empresas realizadas pela equipe internacional
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Client Profile Mandate

Operador apoiado por private equity de centros de 
entretenimento baseados em localização

Venda Corporativa para Oomba

Varejista de ingressos de desconto negociado 
publicamente para a indústria do entretenimento 

de Las Vegas

Desinvestimento da subsidiária Tix 
Productions e duas opiniões de imparcialidade 

separadas

Expositor de filmes de capital aberto Oferta pública de ações ordinárias

Expositor de filmes de capital aberto Oferta pública de ações ordinárias

Operador de private equity apoiado de centros de 
corrida de kart elétrico interno

Financiamento do crescimento institucional

AMERICAN 
RECREATION CENTERS

Operador privado de centros de boliche
Venda corporativa para a AMF e opinião justa 

correspondente

Transações de empresas realizadas pela equipe internacional
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Client Profile Mandate

Empresa global de namoro de capital aberto com 
um portfólio expansivo de aplicativos premium e 

freemium

Assessoria financeira relacionada a uma fusão 
com a EliteSingles e posterior aquisição da 

Zoosk

Operadora privada do maior franqueado roto-rooter 
e marca proprietária ProPipe

Venda corporativa à Sterling Partners e 
assessoria de compra relacionada à aquisição da 

Tri-State

Prestador privado de serviços financeiros ao 
consumidor, incluindo empréstimos, cheques e 

ordens de pagamentos
Venda corporativa para a CNG Holdings

Prestadora privada de serviços de restauração 
capilar

Venda corporativa para a Aderans

Provedor de autenticação de terceiros e serviços de 
classificação para colecionáveis de alto valor

Assessoria financeira relacionada a uma oferta 
de leilão holandês para recompra de ações 

ordinárias

Provedor privado de serviços de aviação privada e 
programas de propriedade fracionada

Financiamento do crescimento institucional

Transações de empresas realizadas pela equipe internacional
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Obrigado

Rua Casa do Ator, 1117 – Cj. 133

São Paulo, SP, 04546-004, Brasil

+55 11 3062-8634 / +55 11 3045-1359

contato@tcp-partners.com


