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Rich, quecomprou70empresas
nosEUA, estádeolhonoBrasil
EmpresárioésóciodaPlumTree,quetemUS$100milhõespara investir

Marianna Aragão

Umadasmarcasmais tradicio-
nais de vinho noBrasil, aAlma-
dén,foivendidaontempelogru-
po francês de bebidas Pernod
Ricardà vinícola gaúchaMiolo.
Onegócio, cujo valor não foi re-
velado, inclui ainda a fábrica
em Santana do Livramento
(RS) e o vinhedo da empresa, o
maior da América Latina em
áreaplantada.Comacompra,a
Miolo vira a maior produtora
nacionaldevinhosfinos,produ-
zindo 12 milhões de litros por
ano, e complementaseuportfó-
liocomumamarcadealtapene-
traçãoepreçobaixo – agarrafa
de Almadén custa entre R$ 8 e
R$ 12, enquanto o rótulo mais
barato do grupo gaúcho custa
cerca deR$ 15.
“Vamos antecipar em seis

anosnossametatraçadanopla-
nejamento estratégico da em-
presa para 2018”, disse o presi-
dente da Miolo, Marcelo Tole-
do.Oexecutivo, compassagens
pelas multinacionais Diageo,
Femsa e AmBev, assumiu o co-
mando da empresa há poucas
semanas coma tarefa de trans-
formá-lanomaiorexportadore
produtor de vinhos finos do
País.Aestratégiateveinícioem
2006,quandoavinícolafoireba-
tizada comoMioloWineGroup
e passou a investir em parce-
rias no Brasil e no exterior, co-
mo as firmadas com a chilena
Via Wine Group e a espanhola
Osborne. Em pouco menos de
cinco anos, a Miolo dobrou de
tamanho. Hoje, fatura cerca de
R$ 100milhões.
Segundo a empresa, o objeti-

vo é dobrar a participação da
Almadénnomercadonospróxi-
mos dez anos. Os novos donos
damarcaplanejaminvestir, ini-
cialmente, R$ 12 milhões em
marketing, mecanização e mo-
dernização da empresa. A cria-
ção de umaestrutura de enotu-
rismo também está nos planos.
DeacordocomaMiolo,oscerca
de cemempregadosda vinícola

serão mantidos. A expectativa
é de que todo o processo de in-
corporaçãoseja finalizadoatéo
fim do ano.
Para especialistas, a compra

daAlmadén significa a entrada
em um segmento de vinho com
faixa de preço mais acessível,
ondeseusprincipaisconcorren-

tes nacionais, como a Salton, já
estãopresentes. “Ela aindanão
tinha uma marca de guerrilha,
como o Almadén, que garante
escala, penetração e poder de
barganha com o varejo”, diz
uma fonte do setor.
A Almadén, comprada pela

Pernod Ricard em 2002, foi
umadaspioneiras naprodução
devinhosfinosnoPaís,aindana
década de 70. Tornou-se líder
em vendas no mercado nacio-
nal, mas, nos últimos anos, seu
volumedeproduçãovinhacain-
do,segundoogerentedemarke-
ting do Instituto Brasileiro do
Vinho (Ibravin), Diego Bertoli-
ni.“Elaperdeuimportâncianos
canais de venda”, diz o somme-
lier da importadora Decanter,
GuilhermeCorrêa.

A marca teria sido “esqueci-
da” pela multinacional de bebi-
das, que tem investido forte-
mente no segmento de destila-
dos,dizafonte.Donademarcas
como os uísques Ballantine’s e
Chivas Regal, o rum Havana
Club e o champanhe Mumm, a
PernodRicard adquiriu há cer-
ca de dois anos, a vodca Abso-
lut, líder mundial de vendas. O
fim da licença de comercializa-
ção do Casillero del Diablo, da
vinícola chilenaConcha yToro,
até então pertencente à multi-
nacional, também enfraqueceu
aáreadevinhosdentrodacom-
panhia. O rótulo importado é
umdosmais vendidos no País.

Para Diego Bertocini, da
Ibravin,nasmãosdaMioloaAl-
madéndevepassarporumare-

vitalização.“Elesvãorecupe-
rar a produção e manter a
marca, que é bastante lem-
brada entre os brasileiros”,
acredita. Segundo o grupo
gaúcho,aAlmadénseráuma
empresa independente,
“masteráasmesmasorienta-
çõestécnicasdosdemaispro-
jetos do grupo”.

O negócio acontece em
um momento de recupera-
ção da indústria vitivinícola
nacional. Após quatro anos
de queda, as vendas de vi-
nhos finos no primeiro se-
mestre de 2009 subiram
14%. As importações caíram
3% no período. O câmbio fa-
vorável e as campanhas de
promoção do vinho brasilei-
ro ajudaram o setor. ●
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12 milhões
será a produção anual daMiolo
após a aquisição daAlmadén

14%
foi o crescimento da indústria
nacional de vinhos finos no
primeiro semestre de 2009

VinícolagaúchaMiolocompra
aAlmadéndaPernodRicard

D
onode uma
bem sucedi-
da carreira
na ACS, uma
das maiores

companhias de terceiriza-
ção de serviços corporati-
vos (outsourcing) do
mundo, o norte-america-

no Jeff Rich iniciou um novo
desafio em sua vida profissio-
nal. E o Brasil está no centro
dele. O empresário de 53 anos
– que como presidente da ACS
liderou um processo de mais
de 70 aquisições, aumentando
a receita da empresa de US$
300 milhões para US$ 5,3 bi-
lhões em 20 anos – quer aju-
dar jovens empresas de peque-
no e médio porte do País a se
desenvolver. “Quero ser o trei-
nador desses empreendedo-
res, para que eles possam se
preparar para competir em

nível global.”
Rich pretende fazer isso

por meio de sua empresa de
investimentos, a PlumTree
Partners, fundada há menos
de um ano com o Todd Fur-
niss, também ex-executivo do
setor. A ideia de Rich e Fur-
niss é colocar dinheiro e em-
prestar suas experiências a
companhias de outsourcing
(terceirização) de diferentes
mercados. O Brasil foi escolhi-
do para receber os primeiros
investimentos. “Acreditamos
que os negócios no País vão

crescer cada vez mais, e as
empresas que suportam esses
negócios também”, justifica
Rich, que veio ao Brasil há
duas semanas para avaliar op-
ções de investimento.
Esse trabalho será feito em

parceria com o grupo nacio-
nal Performa, empresa de con-
sultoria em gestão e participa-
ções. Juntas, elas devem inves-
tir cerca de US$ 100 milhões
em aquisições de companhias
com faturamento na faixa de
R$ 25 a R$ 35 milhões. Pelo
menos 14 negócios estão sen-

do avaliados no momento,
e a primeira compra deve
ser anunciada até o fim do
ano, explica Marcelo Fran-
ça, sócio da Performa. O
foco dos investimentos são
empresas especializadas
em terceirização de tecno-
logia de informação, servi-
ços de call center e admi-
nistração de atividades de
recursos humanos, finan-
ças e contabilidade.
Desde a fundação, em

outubro de 2008, essa é a
primeira parceria interna-
cional firmada pelos ameri-
canos. “O Brasil é mercado
mais importante da Améri-
ca Latina, por isso resolve-
mos começar na região por
aqui”, diz Rich. No País, o
empresário aposta especial-
mente em empresas presta-
doras de serviço para o go-
verno e também para os
setores financeiro e de saú-
de. Nos Estados Unidos, a
PlumTree já adquiriu uma
companhia que produz sof-
twares para a indústria ho-
teleira.
Segundo Rich, a partici-

pação da PlumTree nas em-
presas vai além da capitali-
zação. Os empresários tam-
bém querem ajudá-las a
aperfeiçoar seus processos
de negócios, obter escala e
melhorar seus resultados.
“Em 20 anos nesse setor,
aprendi a evitar erros e
passos desnecessários”,
diz. Ele também prevê, no
futuro, uma consolidação
entre as companhias que
serão adquiridas. “Há al-
guns serviços que, natural-
mente, se complementam.
Queremos criar uma plata-
forma de empresas que fa-
zem muito bem seu traba-
lho, independentemente de
serem grandes ou não.”●

Com a aquisição, Miolo se transforma nomaior produtor nacional de vinhos finos

Destinoda
Quattordeve
serdefinido
atédezembro

FUTURO-ProduçãonavinícolaAlmadén, emSantanadoLivramento (RS):marca, queserámantida, vai completaroportfóliodaMiolo

BEBIDAS

Colégio Dante Alighieri
CNPJ/MF nº 61.365.805/0001-23

Edital de Convocação
Consoante dispõe o artigo 19 em sua letra “d” e
seu parágrafo 1º letras “a”, “b” e “c” e seguintes
do Estatuto Social, ficam convocados os Associ-
ados Efetivos do Colégio Dante Alighieri, que pre-
encham as condições estatutárias, a se reunirem
em sua sede social, na Alameda Jaú, 1061, no
dia 28 de outubro, das 19h00 às 19h30, no audi-
tório Guglielmo Raul Falzoni, em primeira convo-
cação, e em segunda convocação das 19h30 às
20h00, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: • Discussão, votação e aprovação do Pro-
jeto de Reforma, no todo, do Estatuto do Colégio
Dante Alighieri. São Paulo, 5 de outubro de 2009.

José de Oliveira Messina – Presidente

PETROQUÍMICA

CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA
DE SÃO PAULO

C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

ADITAMENTO Nº 1
Pregão Eletrônico n.º ASC/OME/5076/
2009 - Prestação de serviços para a
fabricação, reparo e execução de
serviços de oficina mecânica e de
usinagem em fábrica em equipamentos
e componentes eletromecânicos das
unidades geradoras, eclusas e
vertedouros das Usinas Hidrelétricas da
CESP (Ilha Solteira, Três Irmãos, Engº
Souza Dias, Engº Sérgio Mota,
Paraibuna e Jaguari). Referente ao item
5, tanto do Anexo 1 – Demonstrativo
de Orçamento como do Anexo II da
Minuta do Contrato – Planilha de
Quantidade e Preços, ambos do Edital,
Onde se lê: Modernização Válvula
Borboleta da UHE Paraibuna, Lei-a-se:
Modernização Válvula Dispersora da
UHE Paraibuna. Permanecem válidas
e inalteradas as demais condições do
Edital e seus anexos. A data de início
do envio das propostas não sofreu
alteração e ocorrerá a partir das 00h00
(zero hora) do dia 08/10/2009, até às
9h00min do dia 09/10/2009, no sítio
da CESP, sendo que a sessão pública
se realizará no dia 09/10/2009 às
9h01min. O edital, com  a nova data
de envio de propostas e realização da
licitação , está disponível para
download a partir de 14/09/2009 no
site da CESP: www.cesp.com.br/
L ic i tações/L ic i tações\Pregão
Eletrônico. A data de início do envio
das propostas ocorrerá a partir das
00h00 (zero hora) do dia 13/10/2009,
até às 9h00min do dia 14/10/2009, no
sítio da CESP, sendo que a sessão
pública se realizará no dia 14/10/2009
às 9h01min.  As demais condições do
Edital e seus anexos permanecem
válidas e inalteradas. Informações:
Jorge Machado- Tel: 11 5613-3643

Departamento de Suprimentos pc598

DIVULGAÇÃO

André Magnabosco
Kelly Lima

O destino da Quattor, o segun-
do maior grupo petroquímico
do País, formado da associação
entre aUnipar (60%) e aPetro-
brás (40%), deve ser decidido
até o começo de dezembro. O
acordo que está sendo costura-
do com a Braskem, líder do se-
tor,podemudarmaisumavezo
desenhodapetroquímicanacio-
nal. “O negócio deve sair até o
começo de dezembro, a menos
queaPetrobrásacelereocrono-
grama”,afirmouumafonteliga-
da às negociações.
Oficialmente,nãoháinforma-

çõessobreasconversas.Odire-
tordeAbastecimentodaPetro-
brás, Paulo Roberto Costa, de-
clarou: “Não estamos avalian-
donadanomomento,masesta-
mos atentos. Se for interessan-
teparaaPetrobráspodemosau-
mentar a participação.”
Ex-presidente da Petrobrás,

oconselheirodoInstitutoBrasi-
leiro do Petróleo (IBP) Arman-
doGuedesacreditaqueacapita-
lização que está sendo avaliada
naQuattor visa encorpar a em-
presaparaqueela sejaumadas
principais sócias do Complexo
PetroquímicodoRiodeJaneiro
(Comperj).
Os controladores daQuattor

estariam analisando outras al-
ternativas, mas a considerada
mais viável é a união da empre-
sacomaconcorrenteBraskem.
APetrobrásseriaumadas inte-
ressadas na união. Sócia da
BraskemedaQuattor,compar-
ticipação de 31% e 40% do capi-
tal respectivamente, a estatal
mudou sua posição diante dos
efeitos da crise econômica.
Diantedaquedadademanda

mundial por insumos petroquí-
micos, a receita da Quattor en-
colheueela foi obrigadaa inter-
romper linhas de produção. Se
no final de2008opresidenteda
Petrobrás, José Sergio Ga-
brielli, afirmava que a intenção
era tornar as duas empresas
“equânimes”,agoraapreocupa-
ção é manter a viabilidade das
operaçõesdaQuattoremumce-
náriodemaiorcompetitividade
global.●
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