
PORTFÓLIO

PRESENTATION E CASES



NEGÓCIOS E 
INVESTIMENTOS
A TREKKEN É FORMADA POR EMPRESÁRIOS E EXECUTIVOS 

COM MAIS DE 20 ANOS NO MERCADO DE CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGÓCIOS.

APOIAMOS NOVOS NEGÓCIOS/STARTUPS COGERINDO E 

ALAVANCANDO O SEU CRESCIMENTO.

ATUAMOS COM MÉDIAS EMPRESAS/MIDDLE MARKET

AJUSTANDO SUA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO E FUNDING, 

PARA CRESCIMENTO OU VENDA DO NEGÓCIO.



ALAVANCAMOS NEGÓCIOS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 

NOVOS NEGÓCIOS - STARTUPS

Gostamos de negócios que tornam o desenvolvimento de software mais ágil, que criam soluções que 
automatizam e trazem inteligência para processos de negócio, soluções que propiciam a melhoria da 
saúde e do bem estar, negócios que favoreçam novas formas de colaboração em serviços profissionais, 
novas formas de educação e capacitação, e alternativas que ampliem o potencial da economia circular.

Buscamos negócios com modelos que permitam crescimento elevado, com baixo investimento 
imobilizado, em que possamos ajudar a validar e evoluir os produtos desenvolvidos para mercados com 
grande potencial.

Negócios com time de empreendedores que se destaquem pela paixão ao que fazem, no uso da 
tecnologia, na capacidade de gestão e comercial e que estejam abertos a criar alianças estratégicas 
sólidas para permitir complementariedade destas competências.



NOSSAS 
INVESTIDAS



AJUSTAMOS A ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO E CONDUZIMOS A ESTRATÉGIA DE FUNDING

EMPRESAS EM CRESCIMENTO – MIDDLE MARKET

Estamos focados em empresas de médio porte em que os sócios estejam abertos a mudança e 

interessados em rever sua estratégia, valorar seu negócio e construir estratégias de funding 

para crescimento ou desinvestimento.

Buscamos negócios onde seja possível ajustar os modelos de negócio para alcançar resultados 

superiores, alinhados a uma nova estratégia de funding que possibilite maior crescimento e 

atração de novos investidores.

Negócios que estejam alinhados às tendências e que se mostrem atrativos ao mercado, seja 

em sinergias de curto prazo e ou pelas possibilidades de incremento de resultados futuros.



NOSSA EXPERIÊNCIA

Planejamento e suporte em 

desenvolvimento de produto com 

posterior acompanhamento da 

empresa até a venda ao grupo 

Japonês FAITH

Suporte na criação da diretoria de 

marketing e produto com impacto 

no aumento de faturamento

(R$ 50 Mi para R$ 350 Mi).

Apoio a Endeavor através de 

mentorias individuais e coletivas 

de empresas participantes do 

programa promessas

Implantação da empresa, focada 

em telecomunicações. 

Crescimento anual médio de 30% 

a.a., entrando para o ranking 

Deloitte Exame.

Análise de mercado, elaboração 

de plano de negócio e valuation, 

suporte a negociação de venda 

parcial do negócio em transação 

de 12 milhões de reais . 

Valuation, replanejamento do 

negócio e definição de estratégia 

de funding para crescimento. 

Visão de ampliar de 5 para 30 

lojas em 3 anos (projeto em 

andamento)

Analisadas 50 oportunidades de 

investimento (R$ 4,1 Bi), dezenas 

foram planejadas e implantadas com 

investimento superior a 1 bilhão de 

reais.

Conselho da TVD Trading, empresa 

exportadora de alimentos e 

comodities minerais e metálicas. 

Empresa de médio porte com 

faturamento anual de R$ 150 MM.

Valuation e suporte a captação 

de R$ 2,5 milhões. Health tech 

epidemiológica, cujo  fundador é 

representante da Singularity

University no Brasil.

Valuation e suporte a 

identificação de investidores, 

Transação de 20 milhões de 

reais e construção com VGV 

superior a 

80 milhões de reais

Definição de RTM para 

distribuição e comercialização de 

cimento. Incremento de margem 

de 1% gerando 10 milhões anuais

Implantação de granja de ovos 

orgânico, voltada para o 

mercado de Belo Horizonte, 

Visão estratégia e plano de 

negócios.

Elaboração de valuation que 

resultou na captação de 27,5 

milhões de reais, com posterior 

elaboração de plano de negócio e 

revisão de valuation post-money

Elaboração de plano estratégico para 

reposicionamento, valuation e análise de 

investimento superiores a 1 bilhão de 

reais, resultando na criação de fundos e 

na realização de vários investimentos em 

negócios

Sócios da Confrapar. Avaliação de 

várias oportunidades e suporte na 

identificação de oportunidades para 

novos fundos de investimento

Indústria produtora de  alumínio para o 

setor siderúrgico e automotivo. 

internacionalização da empresa, com 

criação de supply-chain global. figurou 

entre as 1.000 Maiores Empresas do 

Brasil.



TRACK RECORD DA EQUIPE

Bruno Pfeilsticker

Desenvolvimento de 

negócios, estratégia 

comercial e rotas de 

mercado, negociação

Filipe Drumond

Inteligência de negócios, 

desenvolvimento de 

produtos, modelagem 

financeira, negociação

Flávio Araújo

Desenvolvimento de 

negócios, modelagem 

financeira, negociação 

Paulo Cerqueira

Inovação, Estratégia de 

Investimento, 

negociação

Marcelo Avim

Desenvolvimento de 

negócios e 

competências, 

negociação

BMG | Seculus | 

PUCMinas | Take | 

Lafarge | Epitrack | 

Profee

Cedro | Marista | 

Tracbel | Cenec | ATC 

|  Kriativar | 

IAS | Votorantim | 

Confrapar | Sicoob | 

White Martins | 

Usiminas | TropBrasil | 

Sucos Mais

ITC | TVD | Alcicla | 

Lemos | Profee | Nick 

Salesiano | Segredos 

Caseiros | Takenet | 

Vallourec | Usiminas 

| PUCMinas | 

ReciclaClub 

Amazon (Londres) | 

Vale | Comau | NTT 

Data | DMEP

Andrea Onofri

Desenvolvimento de 

negócios e pessoal, 

modelagem financeira, 

negociação 



COMO CONSTRUÍMOS RESULTADOS 


