
Sumário
A Lotta Capital é Fundo de Investimentos multinacional que opera com o modelo de Search
Funds, conceito consolidado internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos, e que
combina elementos de empreendedorismo com investimentos.

Nosso objetivo é investir em controle de uma única empresa de médio porte localizada no
território brasileiro. Desejamos ser o sucessor dos donos atuais, dando continuidade e
expandindo o legado já construído.

Tese de Investimentos

Equipe
Sócio Gestor
• Sólida formação empreendedora, com histórico em empreendedorismo, gestão de

negócios, captação de recursos e investimentos
• 2x C-Level como CFO e Head de Marketing e Vendas desde os 22 anos
• Experiências em finanças, vendas, marketing, operações, suporte ao cliente, RH e RI
• Investimento de capital de risco
• MBA por INSEAD, na França, e Bacharel em Engenharia Mecânica pela UFMG, no Brasil

Investidores
A Lotta Capital possui investidores nacionais e internacionais que também possuem ampla
experiência no crescimento, desenvolvimento e profissionalização de empresas de diversos
setores e indústrias. Eles estarão lado-a-lado com a Lotta na criação de valor de longo prazo e
sustentável.

Dentre os investidores brasileiros, contamos com o investimentos da Spectra Investimentos
(maior Fund of Funds da América Latina), a Kviv Ventures (liderada por Raphael Klein, ex-
Presidente do Conselho da Via Varejo), Kyr Capital, Diego Libânio (CEO da Mercê do Bairro e
fundador do Zé Delivery), Guilherme Bonifácio (COO da Mercê do Bairro e fundador do iFood)
e Thiago de Assis (CEO da Stoque).

Entre os investidores estrangeiros, destacam-se Fundos de Investimento, Family Offices e CEOs
de diversos países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Espanha, UK, e Sudeste
Asiático.
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Empresa
Lotta Capital

Indústria
Fundo de Investimento/Search Fund

País
Brasil

Sócio Gestor
Mateus Orsini
Brasileiro
Empreendedorismo e Venture Capital
2x CFO e Head de Marketing e
Vendas
MBA em INSEAD, França/Singapura
Engenheiro Mecânico pela UFMG

Tese de Investimentos
R$40 milhões a R$230 milhões
Setor agnóstico
Preferência por indústrias
fragmentadas
Setores não cíclicos e ou sazonais
Tendências seculares favoráveis
Vantagem Competitiva Sustentável e
Receita Recorrente
Crescimento

Contato
mateus.orsini@lottacapital.com

Indústria/Setor
• Qualquer indústria ou 

setor
• Mercados grandes (> 

R$5b)
• Trajetória de crescimento
• Preferência por indústrias 

fragmentadas
• Não cíclicos 
• Tendências seculares 

favoráveis

Empresa
• Valor entre R$ 40m e 

230m
• Receita > R$ 20m
• EBITDA > R$ 5m
• Margem EBITDA > 10%
• Alta porcentagem de 

recorrência
• Baixa concentração de 

clientes

Donos/Sócios
• Donos buscando 

sucessor para sua 
empresa e liquidez

• Disposto a participar da
transição

• Eventual possibilidade de
continuidade na 
operação

• Compra de Controle


