
Já conhecida na produção de ca-
nalização para a área de sanea-
mento, a Saint-Gobain Canaliza-
ção (antiga Companhia Metalúr-
gica Barbará), controlada pelo
grupo francês Saint-Gobain, as-
sinou contrato de R$ 21 milhões
com a Suzano Papel e Celulose.

Segundo Gustavo Siqueira, di-
retor comercial de marketing
da empresa, este foi o maior
contrato fechado no segmento

industrial, além de ser um gran-
de passo para o aumento da par-
ticipação na área. “Ainda não
somos conhecidos no segmento
industrial como somos no sanea-
mento. Esperamos que o contra-
to com Suzano seja um chama-
riz para outras empresas”, diz.

O contrato, fechado no início
do ano, prevê fornecimento de
25 quilômetros de tubos de fer-
ro fundido, além de válvulas e
conexões para a nova fábrica da
Suzano, em Imperatriz (MA).
Os tubos serão usados na rede

de combate a incêndios e na
adução de água e efluentes da
nova unidade fabril da empre-
sa. O contrato ainda prevê a ma-
nutenção dos equipamentos,
que têm vida útil de 100 anos.

Siqueira afirma que o objeti-
vo é aumentar de 8% para 15%
a participação de contratos in-
dustriais na companhia ainda
este ano. “A médio prazo, espe-
ramos que as indústrias sejam
responsáveis por entre 30% a
40% do nosso faturamento.
Ou, quem sabe, até ultrapas-

sem a área de saneamento”.
Um fator que influenciou o

engajamento da companhia no
segmento industrial é a instabi-
lidade do setor de saneamento,
atual carro-chefe, que respon-
de por mais de 90% do fatura-
mento. O baixo aporte do setor
público foi responsável por que-
da de 20% no faturamento da
empresa em 2011. A cifra não foi
revelada. A empresa, que tem
duas fábricas, deverá investir
R$ 45 milhões para expandir
seus negócios em 2012. ■

O fundo de venture capital Ato-
mico, criado pelo co-fundador
do Skype, Niklas Zennström,
passou um ano vasculhando o
mercado brasileiro para fazer
seus primeiros aportes no país.
Com US$ 165 milhões em cartei-
ra, o fundo aposta em projetos
capazes de mudar paradigmas
do mercado. São negócios como
o jogo para celulares “Angry
Birds”, da produtora finlandesa
Rovio, que recebeu, em 2011,
US$ 42 milhões do Atomico.

Na semana passada, o fundo
fez seus primeiros investimen-
tos no país: US$ 8,7 milhões por
uma participação no Connect
Parts, que atua no comércio ele-
trônico de peças e acessórios au-
tomotivos, e mais US$ 2,9 mi-
lhões em uma participação na
Bebê Store, site de produtos pa-
ra gestantes e bebês. Ambos os
negócios atuam no e-commer-
ce tradicional, o que, em tese,
não se enquadra no perfil das
mais de 50 empresas que com-
põem a carteira do fundo nos
quatro continentes.

“O Brasil é um país que atua
com tecnologia de vanguarda,
mas percebemos que aqui ainda
há um potencial grande para o

crescimento do varejo tradicio-
nal na internet”, afirma Carlos
Pires, diretor de expansão e ne-
gócios do Atomico, para quem a
procura por empresas inovado-
ras está só começando. “Temos
expectativa de fazer grandes in-
vestimentos no país.”

Expansão regional
Criado em 2006, após a saída de
Zennström do Skype, o fundo
tem sede em Londres, e escritó-
rios em Pequim e São Paulo. O
Brasil é ponto de lançamento pa-
ra o desenvolvimento de novos
negócios na América Latina.

O Atomico adquiriu participa-
ção em três sites dos vizinhos
Uruguai e Argentina. E não tar-
dou em abrir filiais destes negó-
cios no Brasil. Trata-se dos sites
Pedidos Ya (delivery para restau-
rantes), Restorando (reservas
on-line em restaurantes) e Cine-
maki (rede social), feito em par-
ceria com o iG. “Além do investi-
mento, o escritório de São Paulo
ajuda a empresa a expandir para
novos mercados fazendo parce-
rias estratégicas”, diz.

E não deve demorar muito
para que a Bebê Store, fundada
em 2009 e a Connect Parts (ex-
Dakota Parts), lançada em
2006, comecem a expandir re-
gionalmente. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Cofundador do Skype compra
suas primeiras empresas no Brasil

TELEFONIA

OAB proíbe Tim de vender linhas em PE e fixa
multa de R$ 10 mil em caso de desobediência

AUTOMÓVEIS

Ford planeja dobrar númerode
concessionáriasna China até 2015

Andrew Harrer/Bloomberg

Saint-Gobain fornecerá tubos à Suzano Celulose

Divulgação

A Ford Motor está a caminho de dobrar até 2015 o número
de concessionárias na China, onde está abrindo uma fábrica
de US$ 500 milhões e corre para diminuir a distância que
a separa das concorrentes estrangeiras no maior mercado mundial
de automóveis. A montadora está acrescentando uma média
de duas concessionárias por semana para chegar a 680 até 2015.

Fabricante quer reduzir o peso das obras públicas em seu faturamento e persegue contratos com companhias privadas

Neste ano,
a companhia
fará investimentos
de R$ 45 milhões
para modernizar
as fábricas de
Minas Gerais
e Rio de Janeiro

A Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco (OAB-PE) e a
Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor alegaram que
a Tim apresenta problemas para fazer ligações no estado e solicitaram
o cancelamento de venda de linhas de celulares no prazo mínimo de
30 dias, até que a oepradora garanta o bom funcionamento. A decisão
estabelece multa de R$ 10 mil por cada nova linha comercializada.

EMPRESAS

Com US$ 165 milhões em carteira, Niklas Zennström adquiriu
participação em dois sites de e-commerce nacionais

NiklasZennström:
Brasil éponto
departidapara
AméricaLatina

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS

Sites do fundo de investimento 
que já atuam no Brasil

RESTORANDO Site argentino voltado 
para reservas on-line em 
restaurantes

CINEMAKI Rede social de origem 
argentina voltada para 
recomendação de filmes

PEDIDOS YA Site uruguaio especializado 
em serviço delivery para 
restaurantes

Fonte: empresas 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




