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Gestores interinos
entram em cena

Rafael Neddermeyer

Profissionais são escolhidos
para reestruturar empresas que
estão em busca de investidores

O aumento do apetite de inves-
tidores estrangeiros e empresas
listadas na bolsa em ir às com-
pras tem ajudado a revelar as
deficiências das empresas de
pequeno e médio porte. Grande
parte das falhas está ligada à
falta de profissionais adequados
para enfrentar os desafios do
crescimento ou às dificuldades
em limitar os papéis da família
fundadora em um momento no
qual se começa a buscar investi-
dores sofisticados, como fundos
de private equity.

Para dar conta das transfor-
mações necessárias, muitas
companhias têm buscado uma
figura ainda pouco conhecida
no país: o gestor interino. Tra-
ta-se de um executivo que assu-
me a linha de frente — geral-
mente a presidência — para
montar planos para melhorar a
gestão da empresa. E prepará-la
para um processo de compra ou
venda. O trabalho de um gestor
interino dura entre 1 e 2 anos,
explica Vincent Baron, diretor
da Naxentia, especializada em
reestruturação de empresas e
atualmente com cinco proces-
sos desse tipo em andamento.
“A primeira etapa, os 100 pri-
meiros dias, é a que traz as mu-
danças mais radicais. Nos seis

primeiros meses, procura-se
contabilizar os primeiros ga-
nhos para depois mantê-los.”

Para Baron, a maior dificul-
dade em realizar o trabalho é
achar os profissionais certos
para cada ocasião. “Não basta
selecionar um executivo que já
tenha passado por uma grande
empresa. Os desafios da peque-
na são diferentes. Você tem de
estar preparado para tomar de-
cisões rápidas mesmo sem con-
tar com uma base de dados con-
sistente”, compara.

A falta de qualidade de ba-
lanços, que pode esconder o real
nível de endividamento, tem
servido como limitador natural
para empresas que querem ser
vendidas, afirma Eduardo Natal,
do escritório Natal, Locatelli.
Dos 15 processos de avaliação
feitos pela banca nos últimos
dois anos, 12 constataram pro-
blemas dessa natureza. ■ L.F.

Maior dificuldade
na escolha dos
executivos está
em conseguir alinhar
sua experiência
à realidade
e às necessidades
das empresas
de menor porte

AMPLIAÇÃO

BNP Brasil vai contratar 20
para área de fusões até o fim de 2011
O BNP Paribas pretende contratar 20 profissionais para a sua área de
fusões e aquisições no Brasil até o fim de 2011, afirmou Daniel Hagge,
diretor-executivo e chefe de finanças corporativas do banco para o país.
Com as contratações, o banco vai triplicar a equipe de fusões no Brasil.
“Estamos crescendo mais do que esperávamos em termos de demanda,“
disse o diretor em entrevista durante um evento em São Paulo.

Jock Fistick/Bloomberg
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, no dia 20 de agosto de 2010, às 14:00 horas, na sede social, situada na Rua 
Carlos Lisdegno Carlucci, 519, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (a) renúncia de membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo da 
sociedade; (b) eleição de membro do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo 
da sociedade; (c) ratificação da eleição dos demais membros do Conselho de Administração e 
do Conselho Consultivo realizada através da AGO de 30 de abril de 2010; (d) outros assuntos 
de interesse da Companhia. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para 
participarem da Assembléia ora convocada, deverão observar as disposições previstas no 
artigo 126 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 10 de agosto de 2010. EDWIN 
ADRIAAN LEIJNSE - Presidente substituto do Conselho de Administração. (11,12,13)

Sexta-feira e fim de semana, 13, 14 e 15 de agosto, 2010

INVESTIMENTOS

Axxon estrutura fundo de US$ 300 milhões
Focado em empresas de pequeno
e médio porte, com faturamento
anual entre R$ 30 milhões e
R$ 500 milhões, o fundo de private
equity Axxon está preparando um
novo veículo de investimento para
adquirir companhias brasileiras.
O montante pretendido é de
US$ 250 milhões a US$ 300
milhões, que é mais do que o
Axxon já tem investido no país hoje,
cerca de US$ 200 milhões em oito
empresas. Segundo Nick Wollak,
fundador da Axxon, o objetivo
é que o fundo venha a mercado
no quarto trimestre, mantendo
captação no exterior, como a

Axxon sempre fez. “Pretendemos
captar nos EUA e Europa.
Acreditamos que o ambiente
esteja seletivo, mas que continua
havendo um grande interesse do
estrangeiro em investir no Brasil”,
diz ele, que não vê uma mudança
de cenário internacional que
impeça o fundo de decolar.
Com os recursos que ainda têm
em caixa, a Axxon está em fase
de análise para investir em uma
companhia do setor de saúde.
Segundo Wollak, o histórico do
retorno para os investidores
é de 4,15 vezes o capital investido.
Maria Luíza Filgueiras

BALANÇO

Lucro do Paraná Banco cresce
42,4% no segundo trimestre
O Paraná Banco, banco múltiplo com sede em Curitiba, conseguiu
um crescimento de 42,4% no lucro líquido no segundo trimestre
deste ano em relação ao trimestre anterior (1T10). Os valores
subiram de R$ 22,4 milhões para R$ 31,8 milhões. No semestre,
o lucro líquido ficou em R$ 54,2 milhões, pouco acima dos R$ 54,1
milhões registrados no primeiro semestre do ano passado.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Tornamos público que se acha aberta, no Departamento de Suprimentos desta Pre-
feitura, a licitação abaixo:
PROCESSO N° 26.759/10 - PREGÃO PRESENCIAL N° 043/10 - OBJETO:  Registro de 
preços para eventual aquisição de mobiliário para uso das Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. EN-
TREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: “Proposta e Documen-
tação”, às 9:00 horas do dia 30 de agosto  de 2.010, na Sala de Licitações, situada à Av. 
Nove de Julho, Sala 01, n.º 185 – Centro – Atibaia/SP. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital 
completo poderá ser adquirido na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252, Centro, 
nos dias úteis, das 10h às 16h, mediante o pagamento de emolumentos, no valor de R$ 
10,00 (dez reais) ou, sem ônus, via Internet, pelo site www.atibaia.sp.gov.br. Observe-se 
que, o interessado que optar pela compra do edital, após recolher o emolumento 
na Tesouraria, deverá retirá-lo no Departamento de Suprimentos, no endereço su-
pracitado, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h. DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Suprimentos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone/Fax: (11) 
4414-2625. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 13 de agosto  de 2.010 – Andréa de 
Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos 
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