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DANILO RAFAEL JUST SOARES 
 

 

CONTATO 
 

 dsoares@treecorpinvest.com 

 

INSTITUIÇÃO  
 
TREECORP PARTNERS GESTORA 
LTDA. 

 Membro Efetivo 
 
Danilo Rafael Just Soares é brasileiro, gestor 
de carteiras e advogado 

PRIORIDADES PARA A ABVCAP NO PERÍODO 2021-23 
 

 
 Intensificar as ações, juntamente com outras 

associações setoriais, no sentido de um ambiente mais 
favorável e menos burocrático ao empreendedorismo 
(redução de custos de transação, eliminação/redução 
de incertezas jurídicas, e outros).  

 Facilitar o acesso das cias. de portfolio dos 
fundos de private equity e venture capital ao mercado 
de capitais, promovendo liquidez aos ativos e 
investidores. 

 Aumentar papel da tecnologia no 
ecossistema de private equity e venture capital, 
principalmente com relação à compilação, 
transparência e divulgação de dados dos fundos.   

 Rediscutir a democratização do acesso a 
produtos de investimento alternativos, através da 
flexibilização dos conceitos de investidor qualificado e 
profissional, e melhor atingimento do público de 
varejo. 

 Promover e disseminar o entendimento da 
indústria de private equity também fora do eixo Rio – 
São Paulo, para outros bolsões de riqueza do brasil, 
principalmente interior de SP, Centro-Oeste e 
Nordeste, por meio de eventos e seminários 
dedicados. 

 Tornar mais claras as regras para investidores 
estrangeiros com relação a temas como tributação, 
enquadramento das carteiras e identificação dos 
investidores. 

 Fomentar a imagem da indústria de PE e VC, 
perante o público em geral, como aliados da geração 
de empregos, renda e tributos.  

BIOGRAFIA E CONTRIBUIÇÕES AO SETOR 
 

 
Sócio desde nov/2012 da Treecorp lnvestimentos, 
gestora de private equity com foco em capital de 
crescimento, onde conduz investimentos nos setores 
de  consumo/varejo, saúde, tecnologia e serviços 
especializados.  
 
Atualmente é presidente do conselho de administração 
do Cabana Burger e membro do conselho da Zee.Dog. 
Participou do conselho de administração da lnnova 
Property Management e da MC1 Tecnologia.  
 
É gestor de carteiras autorizado pela CVM e candidato 
ao CFA Level III.  
 
Anteriormente, atuou por cinco anos como associado 
senior do escritório Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni 
Advogados, onde participou de dezenas de transações 
de fusões e aquisições (M&A) envolvendo companhias 
abertas e fechadas; estruturou fundos de investimento; 
e conduziu reorganizações societárias e operações de 
planejamento tributário.  
 
Graduado em Direito em 2005 pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Pós-graduado em 
Finanças Corporativas pela FIA-USP, e pós-graduado em 
Direito Tributário e Societário pela Faculdade de Direito 
de Curitiba. Palestrante em fóruns e seminários sobre 
private equity e gestão. 


