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Fundada por Hermes Gazzo-
la, a gaúcha Puras teve ori-
gem em um pequeno restau-
rante familiar, fundado em
1965. Somente uma década e
meia mais tarde, em 1980, a
empresa começou a se dese-
nhar como é hoje, com seu
primeiro contrato corporati-
vo para a preparação de 30
refeições diárias. A expansão,
porém, foi rápida: cinco anos
depois, a companhia já forne-
cia cerca de 5 mil refeições
por dia. A empresa deu os
primeiros passos fora do Rio
Grande do Sul em 1990.

Atualmente, a Puras está
presente em 350 municípios
de 23 Estados brasileiros e no
Distrito Federal. No ano pas-
sado, o faturamento superou
a marca de R$ 1 bilhão. A com-
panhia, além de atuar no seg-
mento corporativo tradicio-
nal, também atende o setor
de óleo e gás, com 26 restau-
rantes em operação em plata-
formas de petróleo. A Puras
emprega hoje 22 mil profis-
sionais, sendo 1.080 nutricio-
nistas.

IP vai adquirir
concorrente
por US$ 3,5 bi

Cristália compra laboratório argentino

Negócios

Eduardo Magossi

A Brasil Ecodiesel se prepara pa-
ra passar por uma nova transfor-
mação. Com a aprovação ontem
da incorporação da Vanguarda
Agropecuária – um negócio de
R$ 1,1 bilhão, em ações –, a empre-
sa, que já concentrou suas opera-
ções na produção de biodiesel,
eleva sua diversificação e passa a
ter foco no agronegócio, princi-
palmente no mercado de grãos.

Para tirar o peso do biodiesel
que o nome da empresa carrega,

a Brasil Ecodiesel passará a se
chamar, ainda em setembro,
Vanguarda Agro. A informação é
do presidente do conselho de ad-
ministração da Brasil Ecodiesel
e CEO da Veremonte (empresa
que administra os fundos do me-
gainvestidor espanhol Enrique
Bañuelos), Marcelo Paracchini.

Segundo o executivo, com a
aprovação da incorporação vota-
da pela assembleia geral extraor-
dinária, a futura Vanguarda Agro
passa a ser a maior empresa de
agronegócio do Brasil em área
plantada – são 330 mil hectares
de terras plantadas em quatro Es-
tados. Formada pela Brasil Eco-
diesel, Maeda e Vanguarda, a no-
va empresa estará presente em
Goiás, Mato Grosso, Piauí, Ba-
hia, Rio Grande do Sul, Ceará e
Minas Gerais. Antes da forma-

ção da Vanguarda Agro, a maior
empresa do segmento era a SLC,
com 220 mil hectares.

Paracchini informa que ama-
nhã a Brasil Ecodiesel já vai emi-
tir R$ 1,1 bilhão em ações para
pagar a Vanguarda. A Vanguarda
tem 60% de seu capital de pro-
priedade do empresário do Ota-
viano Pivetta e 40% nas mãos da
Veremonte.

Com a fusão da Brasil Ecodie-

sel e da Vanguarda, o principal
acionista da nova empresa será
Pivetta, com 32% do capital. A
Veremonte terá 21,3% do total e
o empresário Hélio Seibel ficará
com 9,4%. O investidor Silvio Ti-
ni ficou com 8,7% da Brasil Eco-
diesel e o restante das ações está
pulverizado nas mãos de 23 mil
acionistas. “A Veremonte tem a
opção de comprar mais 10% da
Vanguarda de Pivetta nos próxi-

mos 18 meses”, disse Paracchini.
Caso isso aconteça, Pivetta e Ve-
remonte ficarão com exatos
26,6% do capital cada um.

Conselho. Paracchini disse
que, este mês, o conselho de ad-
ministração passará por nova
reestruturação para criar um as-
sento para Otaviano Pivetta. A
expectativa é de que o fatura-
mento da nova empresa atinja
R$ 1,6 bilhão. De acordo com o
presidente da Brasil Ecodiesel,
José Carlos Aguilera, desse total,
cerca de dois terços virão do
agronegócio e um terço do bio-
diesel. Aguilera disse que a incor-
poração operacional da Vanguar-
da já começa na próxima segun-
da, com a criação de grupos de
trabalho.

Aguilera explica que a opção
pelo agronegócio se deve à atual
pouca rentabilidade do biodie-
sel. “Quando o biodiesel voltar a
se tornar rentável, poderemos
voltar a investir nesta área”, dis-
se ele, que acredita que um novo
marco regulatório para o setor
poderá incrementar a viabilida-
de do biocombustível. “Por en-
quanto, nosso foco será na ex-

pansão de terras plantadas”, dis-
se. Paracchini afirma também
que a empresa já está de olho em
novas aquisições que possuam si-
nergia com a nova Vanguarda
Agro. “O setor de cana, por exem-
plo, não nos interessa porque
não traz sinergia”, disse.

A incorporação da Vanguara-
da já havia sido proposta em
abril deste ano, mas recusada pe-
lo conselho da Brasil Ecodiesel.
O motivo alegado foi o fato de a
companhia ainda estar consoli-
dando a incorporação da Maeda
Agroindustrial, realizada em de-
zembro de 2010. Diante do im-
passe, o conselho de administra-
ção da Brasil Ecodiesel foi depos-
to e um novo conselho foi eleito
em julho.

Brasil Ecodiesel
acerta incorporação
da Vanguarda

Private equity. Grupo Carlyle
fará IPO de até US$ 100 milhões
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Início foi com
restaurante

Francesa Sodexo compra Puras e vira
líder em refeições coletivas no Brasil

Grão. Foco será na expansão das terras plantadas, diz Aguilera

NOVA YORK

A International Paper (IP),
maior produtora de papéis do
mundo, anunciou ter chegado a
um acordo para comprar a Tem-
ple-Inland por US$ 3,48 bilhões,
depois de sua concorrente no ra-

mo de embalagens ter visto sua
capacidade de resistir à aquisi-
ção minada por um acidente am-
biental numa fábrica na Louisia-
na e pela falência de um banco
do qual era proprietária.

A International Paper elevou
sua oferta de US$ 30,60 para
US$ 32,00 por ação. O montante
baseia-se nas 109 milhões de
ações emitidas até 2 de julho. O
acordo também prevê que a In-
ternational Paper assuma US$
600 milhões em dívidas. / DOW

JONES NEWSWIRES

Decisão. Gazzola, da Puras: falta de plano de sucessão teria influenciado venda para a Sodexo

Aquisição. Falta de plano de sucessão foi um dos motivos para a gaúcha Puras, fundada há 30 anos por Hermes Gazzola, optar
pela venda; ao incorporar a atual número dois do mercado, a Sodexo vai faturar mais de R$ 2 bilhões e ter 40 mil funcionários no País

Empresa formada com
a união das empresas
se chamará Vanguarda
Agro, e terá foco maior no
agronegócio, como grãos

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

Mais uma empresa de capital bra-
sileiro desembarcou no setor far-
macêutico da Argentina. O gru-
po Cristália adquiriu o laborató-
rio argentino IMA, especializa-
do em oncologia, por um valor
aproximado de U$S 10 milhões.
O Cristália tem agora uma fábri-
ca localizada no bairro portenho

de Colegiales, um dos que mais
têm crescido na cidade, e vai
atuar no segmento de remédios
oncológicos injetáveis.

Foi a segunda aquisição brasi-
leira no setor. No ano passado, a
Eurofarma comprou o laborató-
rio local Quesada, especializado
em medicamentos para coração
e aparelho digestivo. A movimen-
tação do setor levou a uma joint
venture entre Quesada e Cristá-

lia no Brasil, onde criaram uma
terceira empresa, a Supera.

O laboratório IMA foi criado
em 1962 pelas famílias Zaffaroni
e Blanco e foi o embrião da Indús-
tria Metalúrgica Argentina
(IMA). Fontes disseram à Agên-
cia Estado que os novos donos
querem continuar com a produ-
ção para o mercado local, mas o
grande projeto do Cristália é
criar a IMA Brasil, para atuar no

mercado doméstico e em ex-
portação.

A estratégia é liderada por
Ogari de Castro Pacheco, pre-
sidente do conselho diretivo
do Cristália. Foi ele quem fe-
chou o acordo com os argenti-
nos, na semana passada, du-
rante visita a Buenos Aires. A
chegada à Argentina é somen-
te uma escala para a expansão
da companhia no mercado re-
gional, já que há interesse em
desenvolver negócios no Mé-
xico, Peru e Uruguai.
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● Futuro

Fernando Scheller

A gigante francesa Sodexo
anunciou ontem a compra da
empresa número dois no mer-
cado de refeições coletivas no
País, a gaúcha Puras, por€ 525
milhões (cerca de R$ 1,2 bi-
lhão), valor muito próximo à
receita anual da companhia.
Com o negócio, o grupo fran-
cês será alçado à condição de
líder do segmento, com fatura-
mento anual superior a R$ 2 bi-
lhões e equipe de cerca de 40
mil funcionários.

A venda da Puras, segundo as
partes envolvidas, foi motivada
pela falta de um plano de suces-
são para a empresa fundada pelo
gaúcho Hermes Gazzola. “Eu po-
deria fazer uma sucessão com
executivos, mas não com a famí-
lia, como era a minha intenção”,
disse o presidente da Puras. “Ti-
ve três filhas e realizar esse obje-
tivo ficou difícil. Achei a propos-
ta (financeira) muito boa e prefe-
ri crescer com a Sodexo.”

Outro fator de motivação para
a venda, afirma o executivo, foi o
relacionamento antigo entre as
duas empresas, além da oportu-
nidade de criar uma nova líder
em um segmento que durante dé-
cadas foi dominado pela GR, que
faturou R$ 1,6 bilhão no ano pas-
sado. Para Satya Menard, presi-
dente da Sodexo para América
do Sul, o caráter internacional
da nova empresa ajudará na ma-
nutenção da clientela, à medida
que gigantes nacionais ampliam
a presença fora do Brasil.

A Puras, que faturou R$ 1,26
bilhão em 2010, tinha pequena
vantagem sobre a Sodexo em re-
ceita no mercado de refeições co-
letivas, no qual o grupo francês
ocupava a quarta posição. Os 22
mil funcionários da Puras em to-
do o Brasil se juntarão aos 17 mil
da Sodexo. Além dos restauran-

tes em empresas, que represen-
tam cerca de 70% de suas recei-
tas locais, a multinacional man-
tém um braço de benefícios no
mercado brasileiro, negócio que
ganhou força após a compra da
VR, em 2007, por R$ 1 bilhão.

Cargos. Com a venda para o
grupo francês, que fatura mais
de€ 15 bilhões por ano, Gazzola

será nomeado presidente do
Conselho de Administração das
operações locais da Sodexo. O
fundador da Puras não terá fun-
ções executivas: seu trabalho se-
rá aconselhar a integração dos
dois negócios e identificar opor-
tunidades de expansão no setor
de refeições coletivas. “A divisão
ficou assim: o Satya (Menard) fi-
ca com a presidência executiva e
eu, no Conselho”, diz Gazzola.

O executivo da Sodexo afirma
que as duas marcas serão manti-
das, em um primeiro momento.
“Já estamos preparando a logo
com as duas marcas. O cliente,
por enquanto, não sentirá a mu-
dança”, afirma Menard. Os dois
executivos afirmam que vão fa-
zer um “road show” para expli-
car as mudanças para os funcio-
nários ao redor do País. O funda-
dor da Puras diz que o novo orga-
nograma da diretoria já foi dese-
nhado – será formado por talen-
tos das duas companhias.

A empresa que surgirá após a
união dos dois negócios estará
longe de ser uma líder isolada: a
participação da múlti francesa
no mercado local será de 7,7%,
resultado da soma dos 4,5% deti-
dos pela Puras e dos 3,2% que a
Sodexo contabilizava. Dada a
pulverização, as empresas consi-
deram pouco provável que o ne-
gócio enfrente dificuldades de
aprovação nos órgãos oficiais de
defesa da concorrência.

Uma das justificativas da Sode-
xo para o negócio foi a expansão
apresentada pela Puras, que fi-
cou ao redor de 20% nos últimos
anos. O grupo prevê um cresci-
mento anual de 15% após a con-
clusão da compra. A aquisição da
Puras também servirá para cum-
prir o objetivo do grupo francês
de ganhar a liderança do merca-
do de refeições coletivas em to-
dos os países do Bric (sigla para
Brasil, Rússia, Índia e China).

MARCELO
PARACCHINI
CEO DA VEREMONTE
“O setor de cana, por exemplo,
não nos interessa (para novas
aquisições, porque não
traz sinergia.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 set. 2011, Economia, p. B16.




