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Oria Capta R$71 milhões para o 

Oria Tech Secundário 1 

 

 

     

A Oria Capital, gestora brasileira líder em investimentos no setor de software, 

anunciou o fechamento e o investimento de seu primeiro fundo 

secundário, o Oria Tech Secundário 1. O fundo recebeu compromissos 

relevantes de fundos de fundos internacionais e latino-americanos e 

indivíduos, incluindo novos relacionamentos, com demanda superando o 

objetivo inicial de R$ 60 milhões. 

 

O novo fundo visa uma estratégia similar ao Oria Tech 1, o primeiro fundo da 

Oria, levantado em novembro de 2012 e totalmente investido, de investir nas 

melhores empresas de SaaS (Software-as-a-Service) e tecnologia b2b 

(business-to-business) da região. O fundo recentemente captado já está 

totalmente investido em negócios secundários de empresas de SaaS com 

receitas recorrentes nas seguintes áreas: serviços financeiros, saúde, 

computação em nuvem, Internet-of-Things (IoT) e tecnologia para marketing 

com receitas recorrentes anuais de USD 5 à US$ 50 milhões. 

 

"Nós atuamos no setor de tecnologia no Brasil e no exterior por 30 anos, desde 

a fundação de empresas de software, seu crescimento e desinvestimento, 



 

como empreendedores e executivos e investidores de private equity desde 

2009. Nosso modelo consiste em ajudar os melhores empresários a escalar 

seus negócios", segundo Paulo Caputo, co-fundador da Oria. 

 

Através da sua plataforma de investimentos, a Oria já comprometeu R$250 

milhões em 15 empresas de SaaS desde sua fundação. "O sucesso da 

captação do novo fundo é devido à nossa especialização no mercado de 

tecnologia b2b e ao crescimento elevado e resiliente desse setor no Brasil, 

com menor correlação com os altos e baixos do país", destaca Piero Rosatelli, 

managing partner da Oria.  

 

 

 

 

 

Sobre a Oria Capital: 

  

A Oria é uma das principais companhias de private Equity com foco em 

investimento em empresas de alto crescimento no setor de tecnologia B2B. A 

gestora foi fundada em 2009 por empreendedores experientes e executivos 

com décadas de experiência comprovada em negócios da indústria de 

tecnologia b2b, como Datasul, Totvs, Bematech e Sonda. 

 

Ao longo dos últimos 30 anos, estivemos envolvidos em mais 40 

transações que totalizaram mais de US$1 bilhão, como empresários e como 

investidores de private equity. Nós investimos em empreendedores com visão 

e capacidade de execução que atuam em negócios com grandes 

oportunidades de mercado e modelo de negócio comprovado. Ajudamos as 

companhias a escalar e se tornar as melhores e maiores empresas de seu 

segmento. Mais do que apenas capital de longo prazo, nós fornecemos 

experiência.  

 

 



 

 

  

 

www.oriacapital.com.br  
 

   

 

https://oria.us14.list-manage.com/track/click?u=199fa0e3fce54a33890c27603&id=8863d69d24&e=ec52e63627

