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AGV LOGÍSTICA

80%

Aumento do EBITDA

7,8X

Multiplicação do
lucro líquido

“A Kinea foi fundamental nessa fase de geração de valor, na qual
implementamos uma nova governança, com gestão segmentada
por indústria, além de promovernos a cisão das empresas, uma
forte cultura lean e investimentos fortes em tecnologia. Com isso,
voltamos a crescer em meio à crise econômica e realizamos um
bem-sucedido processo de desinvestimento.”
Vasco – Sócio fundador
MATRIZ

Fundada em 1998 em Vinhedo – SP, a AGV é uma das maiores provedoras de
serviços logísticos 3PL do Brasil. A companhia opera sob um modelo asset
light, com instalações e caminhões alugados, e está presente em regiões
estratégicas, próximas aos seus clientes e consumidores finais, reduzindo o
tempo da cadeia logística. Em 2016, a AGV recebeu o investimento dos fundos
de private equity Kinea e GEF Capital e, em 2017, a cindiu as suas operações
para a formação de 2 unidades de negócio: AGV Health & Nutrition (H&N) e
AGV Fast Moving Consumer Goods (FMCG).
NECESSIDADES DA EMPRESA
• Investimentos para atualização tecnológica e de infraestrutura
• Reestruturação do time comercial e de prospecção de acordo com segmentos foco
• Criação de nova unidade de negócios – Nutrição
• Inauguração de novos centros de distribuição para expansão da operação de
armazenagem
CRIAÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DE PE&VC
• Estruturação da estratégia de spin-off das unidades de negócio da companhia
• Criação de comitês específicos e metodologias de reporting ao conselho
• Avaliação de oportunidades de M&A
• Estruturação de planos de incentivos de longo prazo
• Contratação de consultorias especializadas em supply chain para melhoras
operacionais nos negócios de transporte e armazenagem
• Prospecção de novos clientes para H&N e FMCGe aquisição de franqueados liderança no processo de aquisição de lojas de franqueados.
RESULTADOS
• Cisão das operações da empresa para a formação das unidades de negócio H&N
e FMCG
• Aumento de 80% do EBITDA, com expansão de 8,4 pontos percentuais de
margem
• Multiplicação do lucro líquido por 7,8x
• Forte geração de caixa operacional, permitindo distribuição de R$92 milhões em
dividendos ao longo da fase de investimento

Vinhedo - SP
GESTOR

Kinea
INFO

www.agv.com.br
www.kinea.com.br
INVESTIMENTO

31.05.2016
VALOR INVESTIDO [R$ MM]

105
FORMA DE AQUISIÇÃO

Ação ordinária
PARTICIPAÇÃO
(INICIAL/MÁXIMA/ATUAL)

41,7% /41,7% / 0%
DESINVESTIMENTO

07.11.2019
FORMA DE DESINVESTIMENTO

Venda para estratégico
RETORNO

TIR realizada 35.7%
MOIC realizado 3.3

