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BTG Pactual compra TTG Brasil Investimentos Florestais 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2013 – O BTG Pactual anuncia que assinou contrato para adquirir a TTG Brasil 
Investimentos Florestais (“TTG Brasil”), uma das maiores empresas de gestão de ativos florestais da América 
Latina, com mais de US$800 milhões sob gestão e aproximadamente 110 mil hectares de ativos florestais. 

A equipe da TTG Brasil é composta por 22 profissionais, incluindo 10 engenheiros florestais. Eles farão parte do 
recém-criado Timberland Group do BTG Pactual, uma nova divisão dentro da área de Merchant Banking. A 
estratégia será conduzida por Gerrity Lansing e Carlos Guerreiro, fundadores da TTG Brasil, e contará com equipes 
de investimento e operacional.  

“Estamos ansiosos para dar continuidade ao mais alto nível de práticas de gerenciamento operacional e florestal 
para nossos clientes e para o BTG Pactual”, afirma Guerreiro. “Estamos muito felizes por fazer parte da equipe do 
BTG Pactual, o que alavancará nossa plataforma, e por ter capital local para investimentos. O Brasil é um dos 
mercados mais atraentes para propriedades florestais no mundo por conta de suas condições geográficas, 
climáticas e de mercado. Estamos ansiosos para desenvolver o nosso negócio em conjunto”, acrescenta Lansing.  

“Esta iniciativa representa mais um exemplo do nosso compromisso em investir capital de longo prazo em ativos 
reais”, comenta Carlos Fonseca, sócio e head da área de Merchant Banking do BTG Pactual. “Gostamos bastante 
da dinâmica e do potencial de crescimento das propriedades florestais no Brasil. Esses fatores, aliado a uma longa 
duração e perfil de baixo risco, fazem com que essa classe de ativo seja única e muito atraente.” 
  

 Sobre o BTG Pactual 

 O BTG Pactual é o Banco de Investimento da América Latina.  
 Líder nos rankings de Research (América Latina e Brasil), Sales e Trading Services (Brasil) pela 

Institutional Investor (2012).  
 Banco de investimento líder em emissão de ações no Brasil pela Dealogic e Bloomberg e na América 

Latina pela Dealogic (2012). 
 Eleito o Melhor Banco em M&A na América Latina pela Global Finance (2012). 
 Eleito o Melhor Banco de Investimento no Brasil pela Latin Finance (2010) e Global Finance (2011).  
 Eleito a Melhor Equity House pelas revistas Latin Finance (2010) e Euromoney (2011/2010). 
 Um dos principais gestores globais de recursos baseado em mercados emergentes, com R$170,7 bilhões 

em fundos sob sua gestão e/ ou administração. 
 Eleito o melhor gestor de fundos nas categorias Maiores/Renda Fixa e Alocação Mista Flexível pela 

Standard &Poors Valor Investe (2012). 
 Eleito o melhor gestor de fundos no Brasil pela revista Exame e pela Fundação Getúlio Vargas 

(2012/2011). 
 Um dos principais gestores de recursos em Wealth Management do Brasil, com R$62,2 bilhões de ativos 

sob gestão. 
 Eleito o Melhor serviço de Private Banking no Brasil pela Euromoney (2013). 
 Presença no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre), 

Chile (Santiago), Peru (Lima), Colômbia (Medelín e Bogotá), nos Estados Unidos (Nova York), no Reino 
Unido (Londres) e na China (Hong Kong). 

 Cerca de 30 anos de experiência nos mercados brasileiro e internacional.  
 Mais de 2.100 colaboradores. 
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A TTG Brasil é uma empresa brasileira com atuação em prospecção, aquisição e gestão de ativos florestais 
comerciais na América Latina para investidores institucionais. Fundada em 2007, a empresa fazia parte do grupo 
Equator, LLC. Com três escritórios no Brasil e um em Nova York, o grupo tem mais de US$800 milhões em ativos 
sob gestão. TTG Brasil é um grupo certificado pelo Forest Stewardship Council© (FSC).  
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