
 

Quem Somos 

A Kilimanjaro Capital é uma empresa de investimentos brasileira que opera sob o modelo de Search Funds, conceito consolidado 

nos Estados Unidos que combina elementos de empreendedorismo com Private Equity. Nosso objetivo é adquirir e assumir a 

gestão de uma única excelente empresa de médio porte no Brasil. Desejamos ser o sucessor do atual dono e expandir o seu 

legado, conduzindo a empresa com visão de longo prazo. 

Nossos Principais Critérios de Investimento 

 

 

 

 

 

Equipe 

Sócio Gestor 

Artur é formado em Administração de Empresas pelo Insper, em São Paulo, e obteve seu MBA na University of Chicago Booth 

School of Business. Artur trabalhou na área de fusões e aquisições (M&A) do banco americano J.P. Morgan e integrou por 6 anos 

o time de Private Equity da NEO Investimentos, gestora brasileira que investe em empresas privadas de médio porte no Brasil. 

Artur também trabalhou como Head de Melhorias Contínuas na Sullab Diagnósticos, empresa adquirida por um Search Fund. 

 

Investidores 

Nosso time de investidores reúne pessoas que somam centenas de empreendimentos bem sucedidos em diversos setores no 

Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa.  

Dentre os investidores brasileiros, estão a Spectra Investimentos (maior Fund of Funds da América Latina), a Kviv Ventures 

(liderada por Raphael Klein, Presidente do Conselho da Via Varejo), Henrique Alvares (sócio da NEO Investimentos), Rodrigo 

Colmonero (sócio da NEO Investimentos) e a Azul Investimentos (empresa de investimentos de Lysandra Alves, CEO da Sullab 

Diagnostico; Paulo Landim, CEO da Fleming Medicina e Thiago de Assis, CEO da Stoque).  

Nossos investidores estrangeiros são majoritariamente Fundos de Investimentos em Search Funds, grupos de empresários e 

Family Offices que investem serialmente em Search Funds. Visite nosso site para mais informações! 

Oferecemos um Finder’s Fee de R$50 mil a R$100 mil pela apresentação de um empresário com quem venhamos a fechar uma transação 

Informações para Contato 
www.kilimanjarocapital.com.br 

contato@kilimanjarocapital.com.br 
Tel: (11) 99967-3400 

Dono Setor Empresa 

▪ Dono buscando um sucessor para 

sua empresa e liquidez para se 

dedicar a outros projetos da sua 

vida ou diversificar seu 

patrimônio  

▪ Mercado com boas perspectivas 
de crescimento  

▪ Mercado fragmentado 

▪ Resiliente aos ciclos econômicos  

▪ Baixa dependência do governo, 
questões regulatórias e 
commodities   

▪ Setor de serviços, principalmente 
B2B, Educação, Saúde e Software 

▪ EBITDA entre R$5mm e R$20mm 

▪ Alto percentual de receita 
recorrente 

▪ Margem EBITDA acima de 15% 

▪ Alto retorno sobre o capital 
investido 

▪ Baixa alavancagem 

▪ Baixa concentração de clientes 

▪ Histórico consistente de 
lucratividade e geração de caixa 


