
Ele tem R$ 3 bi
para comprar
empresas
Patrice Etlin, sócio da Advent na América Latina, anuncia hoje o
maior fundo para mercados emergentes desde a crise financeira

Dificuldade. Etlin fez 500 reuniões e visitou investidores em 14 países para levantar o capital

JONNE RORIZ/AE

Patrícia Cançado

Em dezembro de 2008, apenas
três meses após a quebra do Leh-
man Brothers, Patrice Etlin e
seus sócios embarcaram numa
intrincada missão: levantar pelo
menos US$ 1,3 bilhão para o sex-
to fundo da América Latina da
americana Advent, especializa-
da em comprar participação em
empresas. O que normalmente
levaria seis meses, desta vez exi-
giu mais do que o dobro do tem-
po. “Visitamos mais de 100 inves-
tidores em 14 países da Europa,
América do Norte, Oriente Mé-
dio e Ásia. Tivemos de gastar so-
la de sapato”, diz Patrice Etlin,
um dos sócios do escritório re-
gional da Advent.

Hoje – 16 meses e 500 reu-
niões depois – a Advent vai anun-
ciar finalmente a conclusão de
um fundo de US$ 1,65 bilhão (R$
3 bilhões) para comprar empre-
sas no Brasil e em outros países
da América Latina. Com esse di-
nheiro, dá para comprar pelo me-
nos oito empresas. Se a Advent
tomar empréstimo, esse núme-
ro se multiplica. Trata-se do
maior fundo de participação (pri-
vate equity) já levantado na re-
gião e o maior para países emer-
gentes desde a recessão global,
num sinal de que essa indústria
começa a se recuperar depois de
um ano trágico. Supera até mes-
mo os fundos da China, que sem-

pre conseguiram arrecadar dez
vezes mais que os do Brasil.

A GP, que no Brasil disputa
com a Advent o posto de maior
fundo do gênero, também aca-
bou de captar US$ 1,050 bilhão,
depois de mais de um ano de tra-
balho. Juntos, os novos fundos
da Advent e da GP já somam
mais do que a cifra levantada
(US$ 2,2 bilhões) no ano passa-

do inteiro no setor na América
Latina e Caribe, segundo dados
da Empea, a associação de priva-
te equity para mercados emer-
gentes. “Vejo uma melhora nes-
sa indústria. Uma sondagem fei-
ta pela Empea no fim de 2008 já
mostrava o aumento claro do in-
teresse dos investidores institu-
cionais pelo Brasil”, diz Rodrigo
Lara, pesquisador do Centro de
Estudos de Private Equity e Ven-
ture Capital da FGV/SP.

A Advent desembarcou no Bra-
sil em 1996, junto com alguns ou-
tros fundos globais. No meio do
caminho, frustrados com a insta-
bilidade da moeda e um merca-
do de capitais quase nulo no
País, vários fecharam seus escri-
tórios. Entre eles estava o Hicks,
Muse, que perdeu dinheiro com
o Corinthians, e o Warburg Pin-
cus – nos anos 90, o fundo inves-
tiu US$ 35 milhões na eBX Ex-
press, empresa de logística de Ei-
ke Batista, e agora está voltando
ao Brasil pelas mãos do ex-execu-
tivo da Alcoa Alain Belda.

A Advent foi um dos poucos
fundos globais que ficaram no
Brasil, mesmo com presença tí-
mida nos primeiros anos. Foi só
há quatro que se tornou uma das
protagonistas de uma nova fase
do capitalismo brasileiro.

Um dos lances que mais cha-
maram a atenção do mercado –
tanto pelo retorno do investi-
mento quanto pelo valor do che-

que – foi a compra da rede de
lojas de aeroportos Brasif por
US$ 500 milhões. No fim do mes-
mo ano, a empresa abriu seu capi-
tal na Bovespa e foi avaliada em
US$ 1 bilhão.

O trabalho de Etlin e sua equi-
pe é arrecadar recursos entre in-
vestidores, identificar boas em-
presas, assumir a gestão e melho-
rar o resultado delas para depois
vender por um preço bem acima
do que comprou. Ter lucro nes-
sas operações não é fácil. Nessa
indústria, a probabilidade de

uma aposta dar errado não é das
mais baixas. Até hoje, a Advent
investiu em 40 empresas. Ven-
deu 19 para grupos estratégicos
ou financeiros e abriu o capital
de seis delas.

Etlin diz que, até aqui, teve
mais sucessos do que fracassos.
Aliás, ele só reconhece uma apos-
ta errada: colocar dinheiro na
empresa de marketing esportivo
ISL, dona dos direitos do Fla-
mengo, que foi à falência.

Em alguns casos, os planos ori-
ginais da Advent foram frustra-

dos, o que não significa necessa-
riamente um fracasso. Até hoje,
por exemplo, o fundo não abriu
o capital da rede de lavanderias
Atmosfera, adquirida em 2003.
Segundo Etlin, a Advent desistiu
de torná-la pública – o IPO é uma
das formas que um fundo tem de
vender sua participação. A ideia,
agora, é vendê-la para um grupo
estrangeiro. As negociações es-
friaram depois da crise e estão
começando a voltar, segundo o
executivo. “Mas a Advent não
tem pressa em vender a sua parti-
cipação. Só em 2014 que teremos
pressão dos investidores para
sair do negócio”, garante.

Sem apetite. No começo deste
ano, o fundo também quis abrir
o capital da IMC – holding de ali-
mentação que controla várias re-
des na América Latina, incluin-
do as brasileiras Viena e Frango
Assado –, mas se viu obrigado a
mudar de ideia diante da falta de
apetite do mercado brasileiro.
Dos cinco IPOs feitos neste ano,
apenas um saiu com preço acima
do piso do intervalo indicado.

Sem o dinheiro da Bolsa, a
IMC espera arrecadar US$ 150
milhões entre investidores priva-
dos nos próximos dias para fazer
a expansão das suas lojas, segun-
do o presidente do grupo, Javier
Gavilán. Mas, agora, o projeto se-
rá menos ambicioso que o plane-
jado no fim do ano passado.

Iveco TecTor.
condições especiais para
você ter o caminhão do Ano 
todos os dias da semana.

Fotos ilustrativas.Veículos vendidos sem implementos.Algumas versões,itens opcionais e cores estão sujeitos à disponibilidade de estoque,podendo variar seu prazo de entrega (máximo 50 unidades).*Trocas de óleo e filtros lubrificantes do motor gratuitas pelo período de 2 anos,respeitando os intervalos preconizados no Plano de Manutenção expresso no Manual do Proprietário,com mão de obra
gratuita oferecida pelas concessionárias Iveco participantes da promoção e em condições de uso normal (não severo),com limite de 180.000 km.A gratuidade dessas trocas é automaticamente extinta caso o Plano de Manutenção não seja integralmente cumprido em uma concessionária Iveco.Condição válida até 30/4/2010 para todos os modelos Iveco Tector 4x2 e 6x2.**Taxa fixa de 0,57% ao mês
= 7,00% ao ano através da modalidade Finame,linha de repasse do BNDES dentro das condições especiais para o programa BNDES PSI.**Taxa fixa de 0,37% ao mês = 4,5% ao ano através do produto Finame BNDES PROCAMINHONEIRO.Condições vigentes a partir de 27/7/2009 até 29/6/2010,conforme circulares do BNDES 02-2010,03-2010,195-2006 e 196-2006,sujeitas a alterações por atos de
autoridade monetária,BNDES e BACEN.Entrada mínima de 10% para micro,pequenas e médias empresas (faturamento anual inferior a R$ 60 milhões) e entrada mínima de 20% para empresas de grande porte (faturamento anual superior a R$ 60 milhões ou que pertençam a grupo econômico no qual a receita consolidada das empresas supere esse montante).As operações são aplicáveis aos veículos
Iveco produzidos no Brasil e homologados no BNDES.O prazo máximo das operações será de 60 meses com até 6 meses de carência para as entradas de até 20%.Prazo de 72 meses com entrada mínima de 30%.Um maior percentual de entrada poderá ser exigido de acordo com os critérios de aprovação de crédito do Banco FIDIS S/A,aos quais todas as propostas estarão submetidas.
Será cobrada taxa de cadastro no valor de R$ 850,00 para pessoa jurídica e pessoa física, somente no caso de operações efetivamente realizadas.Para mais informações,consulte a rede de concessionárias Iveco.Telefone comercial Iveco Capital: (31) 2123-5918;Ouvidoria:0800 28 29900 – ouvidoria@bancofidis.com.br – Iveco Capital é uma unidade de negócios do Banco FIDIS S/A.

TAXAS
A PARTIR DE: 0,37%

Programa Procaminhoneiro**

0,57%
Finame**

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

0800  702  3443
w w w . i v e c o . c o m . b r PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE WWW.IVECOTECTOR.COM.BR

TRANSMISSÃO ZF 9 MARCHAS
• MAIS SUAVIDADE NATROCA
• MAIS CONFORTO PARA O MOTORISTA

MAIOR PLATAFORMA
DE CARGA
• ENTRE-EIXOS DE 5.670 mm
• IMPLEMENTOS DE ATÉ 9,30 m
• MAIOR PRODUTIVIDADE

MOTOR IVECO-FPT
• POTÊNCIA DE 250 cv
•TORQUE 950 Nm
• BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
• MENOR VOLUME DE ÓLEO
  NAS TROCAS PROGRAMADAS

CABINE LEITO COM
CLIMATIZADOR DE SÉRIE
• CAMA MAIS LARGA DA CATEGORIA
• BANCO COM SUSPENSÃO 
  PNEUMÁTICA
• COMPUTADOR DE BORDO

5.670 m m
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Text Box
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