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Como parte da nossa tese de investimentos em IT/SaaS no setor de cibersegurança, a DLM investiu na CIPHER,
uma empresa global de segurança da informação, fundada em 2000, com escritórios no Brasil, Estados Unidos e
Reino Unido.
Durante nosso relacionamento e a construção da tese de investimentos com os sócios e executivos da CIPHER,
identificamos que a fragmentação do mercado de cibersegurança representava uma oportunidade de consolidação
via M&A’s.
Parte dessa tese acaba de se concretizar. Com os recursos aportados pelos sócios, a CIPHER adquiriu a
totalidade da BRconnection, empresa fundada em 1998, com foco no desenvolvimento de produtos para
segurança de rede (BRMA e OMNE).
“A BRconnection sempre esteve em nosso radar, por apresentar uma oferta complementar a nossa e atender ao
segmento de pequenas e médias empresas, diversificando também a base de clientes da CIPHER. A DLM, como
um de nossos sócios, percebeu esse potencial e seu investimento, alinhado com seu expertise em IT e M&A,
ajudaram a viabilizar a operação”, disse Eduardo Bouças, CEO e Fundador da CIPHER.
O ONME 3, produto da BRconnection que conta com mais de 1000 clientes corporativos ativos, funciona como um
gerenciador unificado de ameaças e foi estruturado de forma modular, permitindo que os clientes possam escolher
quais módulos contratar, desde firewall, sistema de prevenção de intrusão, filtro de conteúdo web, acesso remoto
seguro, até proteção de e-mails.
“Gostamos do modelo de negócios da BRconnection, pois é altamente escalável, sem concentração em clientes,
com alto grau de recorrência e um excelente time. Tudo que o procuramos nas empresas”, disseram Jorge Steffens
e Rodrigo Pagano, responsáveis da DLM pela CIPHER.
O investimento na CIPHER foi realizado em Julho/15 e em pouco menos de seis meses a aquisição da
BRconnection já estava finalizada e o time integrado.
Para conhecer mais sobre as empresas visite www.cipher.com e www.brc.com.br

Sobre a DLM
Atuamos na economia real, investindo em empresas de Tecnologia de Informação, com foco em SaaS no mercado
B2B, em setores como saúde, marketing, mercado financeiro, cibersegurança, logística e outros.
Nosso time é formado por experts do setor que já estiveram envolvidos em mais de 40 transações que
movimentaram mais de R$ 2 bilhões
Levantamos mais de R$180 milhões de reais que foram investidos em 10 empresas que realizaram 10 M&A’s e
crescem dois dígitos ao ano.
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