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O Banco ABC Brasil atuou como assessor exclusivo da Natural One S.A. (“Companhia”) e de seu acionista Ricardo 
Ermírio de Moraes na venda de uma participação minoritária relevante para a Gávea Investimentos

§ Em 28 de dezembro de 2016, foi celebrado um acordo no qual o fundo de
private equity Gávea Investimentos adquiriu uma participação minoritária
relevante (49,9%) na Natural One

– O fundo Gávea Investimentos aportou nessa transação na Companhia
com a finalidade de adequar a sua estrutura de capital e dar suporte a
sua estratégia de crescimento global

– O investimento foi realizado com recursos do quinto fundo de
participações gerido pela Gávea, o GIF V, que possui recursos
comprometidos pelos seus cotistas no valor aproximado de US$ 1,1
bilhão

§ Fundada em 2013, a Natural One é uma das Companhias líderes e
pioneiras na fabricação e comercialização de sucos 100% no Brasil, além de
atuar no segmento de chás e coquetéis alcóolicos prontos para beber.
Devido a notória qualidade de seus produtos e ao seu rápido crescimento, a
Companhia tem se destacado no cenário nacional como uma expoente no
mercado de bebidas saudáveis

§ A Gávea é uma das maiores gestoras brasileiras de fundos de participação
e fundos multimercado, com cerca de R$ 15,7 bilhões sob gestão (em
novembro de 2016), dos quais aproximadamente R$ 7,7 bilhões estão em
fundos de participação
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Estudo de Caso: Natural One (Continuação)
Fundada em 2013, a Natural One é uma das Companhias líderes e pioneiras na fabricação e comercialização de sucos 
100% no Brasil

A Companhia

§ Fundada em 2013, a Natural One
é a maior Companhia de sucos 
100% do Brasil

§ Atua em um Mercado ainda 
pouco penetrado e com grande 
potencial de crescimento

§ Presença nacional e forte 
relacionamento com os maiores 
fornecedores, distribuidores e 
varejistas do país

Localização Estratégica

§ Localizada na cidade de Jarinu, 
apenas 84km de distância da 
cidade de São Paulo – o maior 
centro consumidor da América 
Latina

§ Próximo a importantes rodovias 
do estado de São Paulo

§ A nova linha de produção 
(Krones) aumentou a capacidade 
da Companhia para 19 milhões 
de garrafas por mês

Capacidade Instalada PET1 Portfólio de Produtos

§ 10 sabores de sucos 100% no 
mercado (cadeia fria)

§ Produtos de cadeia quente 
lançados em maio de 2016 
(sucos 100% e chás), com 
vendas já substanciais

§ Novos produtos ainda a serem 
lançados, incluindo águas 
saborizadas e smoothies

§ Amplo leque de embalagens 
para atender todos os tipos de 
necessidades de consumo

DISTÂNCIA PARA:

Cidades

São Paulo 84 km

Campinas 51 km

Jarinú 14 km

Rodovias

Dom Pedro I 5 km

Fernão Dias 18 km

Bandeirantes 38 km

Fonte: Companhia
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Serac Krones+Serac

Visão Geral da Natural One


