
%HermesFileInfo:N-3:20101018:

O ESTADO DE S. PAULO SEGUNDA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2010 negócios N3

Aiana Freitas

O anúncio da compra de 40% da
gestora de recursos Pátria Inves-
timentos pelo americano Blacks-
tone Group, no fim de setem-
bro, evidencia um movimento
que deve fazer de 2010 um ano
recorde na quantidade de fu-
sões e aquisições realizadas no
País. O aumento no número de
transações lideradas por compa-
nhias estrangeiras comprando
empresas brasileiras deve fazer
com que o total ultrapasse o re-
gistrado em 2007, quando fo-
ram realizadas 699 operações. A
tendência, que já vinha se fir-
mando desde o começo do ano,
mostra-se mais certeira diante
dos dados do terceiro trimestre
coletados pela consultoria
KPMG e divulgados com exclusi-
vidade pelo Estado.

De acordo com a pesquisa,
180 operações foram feitas no
País no terceiro trimestre do
ano. Desse total, 57%, ou 102 ope-
rações, foram lideradas por em-

presas brasileiras. As outras 78
foram compras feitas por com-
panhias estrangeiras.

No balanço parcial do ano, en-
tre janeiro e setembro foram re-
gistradas 531 transações – na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2009, quando foram fe-
chadas 316 transações, o aumen-
to é de 63%. Trata-se de um mo-
vimento natural se for conside-
rado o fato de que o primeiro
semestre de 2009 ainda sofria as
consequências da crise financei-
ra mundial, analisa Luis Motta,
sócio da área de Fusões e Aquisi-
ções da KPMG e responsável pe-
lo estudo. “Este ano temos uma
perspectiva de crescimento de

7% a 8% na economia. Num cená-
rio assim existem possibilida-
des muitos maiores de investi-
mentos de médio e longo prazo
no País, e as aquisições não dei-
xam de ser uma forma de investi-
mento”, explica.

No começo de 2010, diversos
investimentos que estavam pre-
vistos para 2009 e tinham sido
postergados por causa da crise
foram efetivamente definidos, o
que explica as quantidades re-
cordes de transações registra-
das no primeiro (160) e segundo
trimestres (191). Apesar da ligei-
ra queda registrada entre julho e
setembro (180 operações no to-
tal), a expectativa para o quarto

trimestre é positiva porque, des-
de o momento em que começam
a ser negociadas, as transações
levam de seis meses a um ano
para serem fechadas. E a motiva-
ção atual para se fechar uma
compra ou uma fusão é bem
maior do que no começo deste
ano, quando as negociações tive-
ram início e a perspectiva de
crescimento da economia era
menos otimista. Os resultados,
portanto, tendem a ser ainda
mais positivos.

Private equity. Os dados da
KPMG mostram um mercado in-
terno extremamente aquecido.
Do total de 531 operações feitas
neste ano, 244 consistiram na
compra de empresas brasileiras
por companhias igualmente na-
cionais. Esse movimento tem si-
do predominante nos últimos
anos. “Apesar da relevância do
número de aquisições lideradas
por empresas brasileiras este
ano, o apetite dos brasileiros
não seria suficiente para que-
brar o recorde de 2007. O dife-
rencial deste ano será a presen-
ça de estrangeiros fazendo aqui-
sições aqui no País”, acredita
Motta. Até agora, ao longo de to-
do o ano, já foram registradas
125 operações de empresas es-
trangeiras comprando brasilei-
ras, ante as 111 registradas nos
três primeiros trimestres de
2007.

As aquisições e fusões feitas
por empresas do setor de priva-
te equity, como o próprio Blacks-
tone Group, são tendência forte
para os próximos meses, na aná-
lise do sócio da área de Fusões e
Aquisições da KPMG. “A nego-
ciação envolvendo o Pátria é, in-

clusive, uma transação emble-
mática, já que se trata de um pri-
vate equity comprando partici-
pação em outro fundo de private
equity que já tem vários investi-
mentos no País”, resume. Em se-
tembro, as gestoras Tarpon e
Warburg Pincus investiram R$
350 milhões na Omega Energia
Renovável. Já o fundo Carlyle ad-
quiriu este ano participações
em empresas de setores diver-
sos como turismo (CVC), têxtil
(Scalina) e saúde (Qualicorp).

Outra operação de destaque
este ano foi a aquisição, pela
francesa Capgemini, de 55% de
participação na brasileira CPM
Braxis, por R$ 517 milhões, uma
das provas de que o setor de Tec-

nologia da Informação permane-
ce aquecido no País. Em agosto,
outra gigante do setor, a Totvs,
anunciou a aquisição da SRC Ser-
viços em Informática, detento-
ra da marca Datasul, por R$ 43
milhões.

Segundo o levantamento da
KPMG, o segmento concentrou
72 operações nos três primeiros
trimestres do ano, seguido por
Alimentos e Bebidas (32) e Com-
bustíveis (26). “No setor de TI
criam-se novas tecnologias mui-
to rapidamente, o que coloca as
empresas menores no foco das
grandes e faz com que elas te-
nham fácil acesso a fundos de
venture capital e private equi-
ty”, explica Luis Motta.

Fusões e aquisições
devem ser recorde no País

Disputa milionária no iate clube
Por causa de uma lancha, maior fabricante de barcos de luxo da Europa briga na Justiça contra a principal empresa brasileira do setor

US$ 510 mi
foi a movimentação gerada
pela venda de barcos no
mercado nacional em 2009

US$ 80 mi
foi quanto movimentou a
venda de barcos importados

650 mil
é a frota de barcos no País. Só
1,6% da população brasileira faz
parte do grupo dos proprietários
de embarcações de luxo

Naiana Oscar

Em janeiro do ano passado, um
dos mais bem sucedidos empre-
sários do setor náutico brasilei-
ro, Gilberto Ramalho, morreu,
aos 66 anos, num acidente de he-
licóptero. O Agusta A-109 em
que ele estava com outros três
passageiros e dois tripulantes
saiu de Paraty (RJ) e caiu a 20
metros de aterrissar no interior
de São Paulo. Todos foram resga-
tados com vida, menos Rama-
lho.

A morte do empresário desen-
cadeou uma reviravolta na indús-
tria de barcos de luxo no Brasil. A
Intermarine, empresa que Rama-
lho comandava há 25 anos e que
se tornou a maior fabricante de
iates de alta performance do
País, perdeu a liderança. E ga-
nhou um concorrente de peso: a
maior fabricante de barcos de lu-
xo da Europa, a italiana Azimut,
desfez a sociedade de 15 anos fir-
mada com Gilberto e está pres-
tes a se instalar no País.

As conversas, inicialmente
amigáveis, foram parar na Justi-
ça e hoje as ex-sócias brigam por
um barco. A Azimut acusa a Inter-
marine de ter criado uma lancha
que é, na verdade, um “mix” de
três modelos italianos que a em-
presa brasileira não tinha autori-
zação para produzir.

O 540, barco de 54 pés, com
três suítes, cozinha gourmet, so-
lário e outros luxos foi lançado
no ano passado. O projeto come-
çou a ser desenvolvido pouco de-
pois da morte de Ramalho, quan-
do Paolo Vitalli, dono da empre-
sa italiana, negociava a compra
da Intermarine. A aquisição che-
gou a ser divulgada no setor, mas,
pouco antes de fechar o contra-
to, a Azimut teria feito uma nova
proposta, menos interessante pa-
ra a família de Ramalho, que deci-
diu voltar atrás. A italiana acabou
se associando a um ex-revende-
dor da Intermarine, a Yacht Bra-
sil. “Foi uma sucessão de trai-
ções, em que é difícil dizer quem
estava com a razão”, diz um em-
presário do setor.

No início desse ano, durante o
Rio Boat Show, um dos maiores
eventos náuticos do País, a Azi-
mut conseguiu na Justiça uma li-
minar para que o barco alvo da
disputa não ficasse em exposi-
ção.A Intermarine derruboua de-
cisão judicial e levou a lancha pa-
ra a feira. “Fizemos tudo com a
concordânciadeles, enquanto es-
tavam conosco na empresa. Não
estamos errados”, diz Suzana
Costa, braço direito de Gilberto

Ramalho, que acabou assumindo
a direção da empresa, já que en-
tre as quatro filhas do empresá-
rionenhuma se interessou em su-
cedê-lo.

O contrato com a Azimut só
termina em julho do ano que
vem,mas a logomarca da grife ita-
liana já não figura mais nos bar-
cos da Intermarine. “Agora so-

mos concorrentes e não vamos
dar publicidade a eles”, disse
Allysson Yamamoto, gerente de
marketing da brasileira.

Na semana passada, o barco
da intriga voltou a ficar em expo-
sição, agora no Boat Show de São
Paulo. Intermarine de um lado.
Azimut, do outro. Os sucessores
de Ramalho não gostam de tocar
no assunto. Já os italianos estão
afiados. “Eles copiaram três mo-
delos nossos e disseram que o
projeto era deles”, disse Giovana
Vitelli, uma das herdeiras da Azi-
mut, que veio ao Brasil para o
evento.“Elesnão souberam man-
ter o nível da discussão, virou
uma baixaria. Se o Gilberto fosse
vivo nada disso teria aconteci-
do.”

Desde o ano passado, a Azi-
mut tem um representante ofi-
cial no Brasil, o italiano Luca Mo-
rando. Ele é responsável por ins-
talar em Santa Catarina a segun-
da fábrica da empresa fora da Itá-
lia, com investimentos de R$ 200
milhões em cinco anos. A Azimut
já comprou um terreno de 200
mil metros quadrados em Itajaí,

onde pretende construir o maior
polo náutico da América Latina –
um local que une, além da fábri-
ca, áreas de lazer, manutenção de
barcos e serviços.

Sociedade. A parceria com a fa-
bricante italiana partiu, na déca-
da de 90, do próprio dono da In-
termarine, a quem os empresá-
rios do setor creditam a “cria-
ção” do mercado náutico brasilei-
ro como está configurado hoje.
Formado em administração, Ra-
malho estreou como empresário
no ramo de autopeças e mudou
de área por acaso.

Ramalho era apaixonado por
caça submarina e tinha acabado
de comprar uma lancha Interma-
rine. Na época, a empresa era um
hobby do empresário Olavo Fon-
toura, dono do laboratório que
produzia o Biotônico Fontoura.
Sem herdeiros que se interessas-
sem pelo negócio, ele escolheu
entre seus clientes um sucessor e
vendeu a empresa por valor infe-
rior ao de mercado.

A primeira missão de Ramalho
foi fazer a companhia ressurgir

do zero e, a partir daí, inová-la.
“Ele sabia que não ia conseguir
sozinho e foi atrás de um sócio
internacional”, lembra Suzana
Costa. Na Europa, a Azimut já fa-
bricava barcos grandes, com
mais de 30 pés, com fibra de vi-
dro e cabines, justamente o que
Gilberto queria trazer para o Bra-
sil. A italiana fornecia os projetos
e a tecnologia para fabricação e
os brasileiros tiravam o barco do
papel.

Esse é um mercado em que as
empresas não costumam divul-
gar números, mas, segundo con-
correntes, a Intermarine costu-
mava vender 120 barcos por ano
até a crise. Como a maioria das
lanchas custa mais de US$ 1 mi-
lhão, a empresa movimentava
cerca de US$ 250 milhões por
ano. Em 2008, pouco antes de
morrer, Ramalho viu as vendas
estagnarem e teve de demitir 500
dos 1,2 mil funcionários.

No ano passado, o mercado de
iates de luxo voltou a se recupe-
rar, mas a Intermarine não che-
gou a vender mais do que 20 bar-
cos, segundo fontes do setor.

Nesta semana, a empresa anun-
ciou sua nova estratégia: vai reto-
mar o desenvolvimento de seus
próprios projetos, como fazia an-
tes da Azimut. Para isso, contra-
tou nomes de peso, como a BMW
Group DesignworksUSA, que vai
projetar um dos quatro barcos da
nova linha Intermarine. Em um
ano, a empresa promete um total
de 11 modelos no portfólio.

Nessa última edição da São
Paulo Boat Show, a fabricante
brasileira batizou-se como Nova
Intermarine, prometendo um
“renascimento”. “Eles estão co-
meçando do zero mesmo, é co-
mo se fosse uma nova empresa,
sob a mesma marca”, diz Ernani
Paciornik, organizador do Boat
Show.

Suzana Costa está à frente des-
sa reestruturação, com o aval da
família de GilbertoRamalho. Em-
bora no mercado seja unânime a
ideia de que a empresa não será
mais a mesma sem o líder, há
uma expectativa de que a compa-
nhia consiga se recuperar. “O so-
nho não acaba. Gilberto adorava
dizer isso”, diz Suzana.
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����������	��	�
	�������
	

����������	�	
�	
���
���
���
�������������������������
���
���
��
��	
����������������������������	������	
��������
����������
�����	��������
��	
 
��!��
���
"�	
�
#����	��
�����$

%&'()*�����

���

���

��	

�
�

��� �

���

���

��

���
���

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������+�� �������,-, ��������-.�
�������������������� �!���

�"#����#�$�%�&

���
 ���� ����

JONNE RORIZ/AE

Em 2010, de acordo com
levantamento da KPMG,
número de operações
pode superar o de 2007,
ano histórico do setor

Laércio Cosentino, da Totvs. TI é destaque nas operações

Briga judicial. Suzana Costa, da Intermarine, a bordo do modelo 540: segundo ela, barco foi construído com a concordância do sócio europeu

● Mercado aquecido
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