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 1. Investimentos de até R$ 420 milhões em áreas para loteamentos (abertos ou fechados) populares ou de médio 
padrão. Incorporador de grande porte, busca nas praças de RS, SC, PR e interior de SP áreas para incorporação e 
vendas de. O incorporador aporta de 3% a 10% do valor venal da área, firma-se o contrato e paga do VGV entre 39% a 
61%, tudo dependerá da potencialidade da operação.

 
1. Empresa referência na prestação de serviços de instalações elétricas para o Agronegócio: marca registrada e 
reconhecida entre empresas do Agronegócio. Presente nas obras das maiores cooperativas do estado do Paraná. Oferece 
um pacote completo de tecnologia. Situada no estado do Paraná e com prestação de serviços no Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo, Minhas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Venda de 100% da operação por R$ 8,5 milhões de reais.

 

2. Indústria de Água Mineral: Empresa de ponta no segmento, com marca consolidada, situada no estado de Santa 
Catarina e com distribuição também no Paraná e Rio Grande do Sul, vem ao mercado para venda de 100% de sua 
operação e ativos. Sem endividamentos, com margem sólida e indicadores crescentes, tem como diferencial o PH de 
9,8 da água que industrializa e sua concentração de Lítio, o que a coloca como uma das duas únicas marcas com esse 
diferencial no Brasil. Valor da operação de M&A de R$ 38 milhões de reais (operação + ativos). 

3. Laboratório de Controle de Qualidade: empresa sólida, com 400 clientes ativos e recorrentes, alto índice de renovação 
de contrato em (90%). Realiza análises de águas (potável, purificada e bruta), medicamentos, cosméticos e saneantes. 
Situada no estado do Paraná e com prestação de serviços em toda a Região Sul, São Paulo e Mato Grosso. Possui 
ampla possibilidade de expansão comercial. Sem endividamento, alta geração de caixa e excelentes margens e 
indicadores. Ebitda de 50%. Venda de 100% da operação por R$ 6 milhões de reais.

 

Esse é nosso portfolio de INVESTIDORES, INVESTIMENTOS e 
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4. R$ 16,6 milhões para venda de 100% de uma empresa de operação marítima. Situada na cidade do Rio de Janeiro, a 
Giromar é uma das poucas empresas que contemplam todos os requisitos de QSMS/HSE exigidos pelo setor Naval 
Offshore e pela Industria de Óleo e Gás. Atua a 17 anos, autorizada pela ANTAQ, possuindo tonelagem para importação 
de embarcação na modalidade de afretamento. Esta é uma porta para entrada de operadoras de navios que queiram 
participar do mercado Brasileiro, sem a necessidade de terem que construir embarcação no Brasil, para iniciarem 
operações. Com faturamento de R$ 7,7 milhões e ebitda médio de 20%, contempla frota naval (19 embarcações) entre 
outros ativos no patrimônio líquido e ativos imobiliários. Por conta do tamanho de sua frota e Patrimônio Líquido, pode 
solicitar homologação para atuação em Apoio Marítimo operando embarcações de maior porte como PSV, e outros.
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5. R$ 7 milhões para compra de até 25 % de startup do setor de serviços pet. O faturamento do setor em 2020 foi de R$ 
34,4 bilhões, ante R$ 32,9 bilhões movimentados no ano de 2019. A participação do setor representa 0,36% do PIB 
brasileiro e coloca o país no patamar de segundo maior mercado pet do planeta, suplantado apenas pelos Estados 
Unidos. Diante desse panorama a HI-PET iniciou suas atividades no ano de 2021, uma empresa brasileira, fundada em 
Curitiba - PR que atualmente atende Curitiba e região metropolitana e até outubro deste ano estará presente em todo 
Paraná, Santa Catarina e São Paulo (estado), com previsão de atender todo o território brasileiro até 2023. O core 
business tem o mesmo modelo de Ifood, Easy Taxi e Uber e Value Grid estimado de faturamento para 05 anos de R$ 1,5 
bilhões de reais.
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Alguns outros ativos podem ser cotados, principalmente nas áreas de commodities e 
agrobusiness como grãos, café, frango, minérios, madeiras de reflorestamento etc.
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6.    R$ 4 milhões para operação de sale Leaseback em Penha – Santa Catarina. Imóvel construído em 2019
avaliado em R$ 4 milhões onde existe um frigorífico, com câmara frigorifica com capacidade para até
200 toneladas,área total de lote de1.778,29 m2 e área total construída de 1.144,45 m2.
Valor da locação de 1% (R$ 40 mil reais)por 5 ou 10 anos com contrato de recompra.


