


Não se engane com
os ternos de al-

faiate e seus bons modos. Atrás
da fachada conservadora de
Luc Gerard se esconde um
dos investidores mais audazes
da América Latina. Por isso,
quando as classificadoras in-
ternacionais não apostavam
um tostão furado em um país
em guerra como a Colômbia,
esse africano educado na Eu-
ropa foi para lá em busca de
oportunidades que os outros
não enxergavam. Amante dos
esportes radicais, ele mesmo
reconhece que não foi uma
tarefa simples chegar à Co-
lômbia e fechar a compra
da Coltabaco, empresa com
quase um século de histó-
ria, profundamente ligada à
cultura local, em nome da
Philip Morris. Diferentemente
do que acontece em outros
países em desenvolvimento,
"na Colômbia, o líder de uma
indústria sempre é uma em-
presa local".

Mas Gerard saiu-se bem
e com boas credenciais por
seu trato afável, sua ênfase
na responsabilidade social
dos empresários, seu caráter
aberto e seus comentários
favoráveis em relação ao pa-
ís. "Percebi que as empresas
colombianas se encontravam
com boa saúde financeira, mas
não havia muito esforço em
termos de expansão interna-
cional", diz.

O executivo de 38 anos,
nascido no Zaire (atual Repú-
blica Democrática do Congo),
engenheiro com especiliazação
em Finanças Corporativas em
Berkley e MBA do Institute
for Management Development
(1MD) na Suíça, viu uma
oportunidade interessante para

| criar um fundo local de capital
í. privado e começar a comprar
E empresas. "Na Colômbia há

entre 7 mil e 8 mil pequenas
e médias empresas (PMEs)
familiares que não têm acesso
ao capital, porque o crédito
é muito caro e o mercado de
capitais é muito pequeno. E
necessitam de dinheiro para
aproveitar as oportunidades
trazidas pelos acordos bilate-
rais e regionais", diz Gerard,
em um dos poucos momentos
em que se encontra em seu
escritório, em Bogotá, de
onde opera o quartel-general
da TribeCapital Partners (mais
conhecida como Tribeca),
sociedade administradora
de fundos de investimento
que criou há dois anos, e que
administra acompanhado de
seu sócio, o argentino Gerardo
León, e da sociedade corretora
de valores Interbolsa.

Por enquanto, a Tribeca
administra um capital de US$
140 milhões que investe em
diferentes tipos de empresa,
como a EMI, de ambulâncias,

aquisição: 49,9% da Etiqueta
Negra, a loja fashion de Buenos
Aires, por US$ 30 milhões.
E há rumores da possível
compra da Apartment, marca
colombiana de roupa informal
que já é vendida em Tóquio e
Nova York.

No setor de tecnologia,
tem em suas mãos a empresa
e-Business Distribution,um
spin-off da Alcatel, que mu-
dou de nome para sua estreia
regional e hoje se chama
Axede. Outros setores na mira
de Gerard são energia - exce-
tuando petróleo - e consumo
de massa."Vamos quebrar um
recorde", afirma. "Em me-
nos de um ano investiremos
quase todo o capital." Não é
uma meta fácil de conquistar
em meio ao novo boom dos
fundos de capital privado, ou
prívate equity, latino-ameri-
canos, que estão reforçando
suas apostas nas empresas de
pequeno e médio porte. Aos

bem a região porque têm base
na América Latina e se preo-
cupam em fazer due dilligence
a fundo. Uma das regras de
ouro dessa nova geração de
investidores é deixar de lado os
start ups e comprar empresas
bem-sucedidas, rentáveis, que
estejam crescendo, tenham
fluxo de caixa positivo e sejam
líderes em seus mercados.

A Linzor Capital, por
exemplo, busca participar na
propriedade de cinco ou seis
companhias top em um prazo
de seis anos. Já está em três
delas, nas quais investiu cerca
de um terço de seu capital: a
rede exibidora de cinema Cine
Hoyts, a companhia de serviços
de saúde Cruz Blanca e a fabri-
cante de móveis Rosen.

O Sur Capital, administra-
do pelos argentinos Patrício
Gómez Sabaini e Ignacio Co-
sentino (ambos ex-membros
da equipe de investimentos de
capital privado da GE Capi-

e a UCM, negócio do mesmo
setor, mas com operação no
Uruguai. Logo ambas se
unirão e serão a base de um
projeto ambicioso: criar um
grupo de serviços de saúde
de emergência que atenda
do México à Patagônia, e
que hoje conta, de saída, com
uma base de 10 mil afiliados
na América Latina.

O empresário também tem
um plano semelhante no setor
têxtil. Há poucos anos comprou
a empresa de trajes de banho e
roupa interior feminina Onda
de Mar, de Medellín, que em
2007 abriu sete novas lojas. A
ela se somou sua mais recente

players consolidados como o
brasileiro GP Investiments e
o argentino-chileno Southern
Cross, hoje se soma uma
extensa lista de nomes como
Linzor Capital (fundo de US$
200 milhões levantado no Chile
por três ex-executivos chilenos
do JP Morgan), e o brasileiro
Gávea Investimentos, do ex-
presidente do Banco Central,
Arminio Fraga.

Além disso, todos esses
fundos aprenderam a lição
dos anos 90, quando muitos
entraram como minoritários
sem ingerência na gestão das
empresas. Hoje os fundos são
mais profissionais, conhecem

tal), também é parte da nova
geração de fundos de prívate
equity. Participam na empresa
de saúde Integramédica, nas
concessões de águas Essbio e
ANSM, em sociedade com o
Southern Cross, um dos fundos
emblemáticos da região.

MARCA PESSOAL
Um dos aspectos mais des-
tacados da Tribeca é o selo
que Gerard estampou em
sua gestão como presidente
do fundo. "Luc se envolve
com a administração, e algo
que escutei dele muitas vezes
é que 'se erramos, erramos
todos'", conta Yann Hedoux,



um francês de 33 anos que
Gerard persuadiu a abando-
nar seu trabalho no grupo
Carrefour e ocupar em janeiro
de 2007 o comando da EMI,
a empresa antioquenha que
presta serviços de ambulância,
emergência e atendimento a
domicílio.

Entretanto, o que o torna
diferente é a ênfase que coloca
na internacionalização. Pily
Queipo, diretora de criação
e sócia-fundadora da marca
Onda de Mar, faz elogios ao
gestor. "Em nossa empresa
éramos sócios sem nenhuma
estrutura organizacional, e
carecíamos de músculo finan-

mais óbvio como base para
um fundo regional, mas para
nossa estrutura e para o que
queremos fazer, ele é." É que
a Colômbia se transformou
em seu laboratório de testes.
Nesse país de 45 milhões
de habitantes, Gerard busca
empresas líderes de diferentes
setores, com valor de marca
e alto potencial.

Uma vez compradas, ele
as examina minuciosamente
e mergulha fundo no setor.
Somente depois sai para bus-
car empresas complementares
daquele segmento em países
vizinhos, para construir pla-
taformas regionais e ganhar

"Queríamos formar uma pla-
taforma regional de moda
e descobrimos a qualidade
dessas lojas, do produto e de
seu posicionamento." Junta-
mente com seu sócio Gerardo
León, que no final dos anos
90 tinha trabalhado com o
criador da marca e estilista
argentino Federico Álvarez,
no fundo de capital privado
Exxel Group, Gerard fechou
o negócio ao se dar conta de
que a Etiqueta Negra cumpria
com todos os requisitos: líder
na Argentina, forte margem,
pouca dívida e um plano de
expansão internacional muito
atraente.

capital privado cometeram",
afirma ele.

Segundo acredita Gerard,
as marcas são um seguro adi-
cional contra os riscos cíclicos
da economia. Por isso inves-
tiu mais de US$ l milhão na
nova imagem da empresa de
saúde EMI.

O gestor africano tem um
objetivo claro: "Somos a ponte
entre uma empresa que neces-
sita de capital para crescer e
os milhares de investidores
que, tempos depois, podem
apoiá-la para que saia à bolsa
de valores", explica Gerard,
garantindo que não sentirá
saudades quando tenha que

ceiro para ir além", diz Quei-
po, de seu novo escritório em
Miami. "Mas, desde a entrada
do fundo, a Onda de Mar se
fortaleceu muito e uma das
chaves é que Luc está apai-
xonado pela companhia e por
seu potencial de crescimento."
Depois da chegada do fundo,
a empresa agora está prestes a
abrir escritórios em Barcelona
e no Uruguai.

"Não quisemos ter a sede
em Miami, mas na Colômbia",
afirma Gerard. "Não é o país

escala. Fazer isso é chave para
reduzir o risco do negócio.
"Quando saímos, depois de
uma aquisição na Colômbia, já
temos um certo conhecimento
do setor, porque a empresa que
compramos é a plataforma de
entrada à região e começamos a
buscar empresas afins e líderes
nesse segmento. Compramos
a empresa mais importante
do setor."

Gerard cita o caso de sua
mais recente aquisição, a
argentina Etiqueta Negra.

Com essa empresa e a partir
da Argentina começarão suas
compras no Cone Sul, onde
em breve abrirão a primeira
filial fora da Colômbia.

Sua ambição pela inter-
nacionalização o leva a fór-
mulas inéditas: não somente
quis focar-se na América do
Sul como também levar seus
negócios aos emergentes
países africanos. Mas não a
qualquer custo. "Aprendi com
os erros que no passado outros
fundos latino-americanos de

vender empresas nas quais se
envolve por completo, depois
de sua internacionalização.
"O conceito de deixar uma
empresa ir é relativo", afirma.
"O mais importante, sempre,
é gerar valor." Apesar de ain-
da não ter saído de nenhum
de seus investimentos, diz
apostar com segurança: com-
prar barato localmente para
depois vender caro, quando
a empresa se transforma em
playerregional ou, quem sabe,
global.
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