
Após crescer 12,7% em prêmios
no ano passado, a seguradora
Marítima tem como meta 20%
de crescimento em 2013. Em ja-
neiro deste ano, foi firmado
acordo para aquisição pelo Gru-
po Sompo Japan, por meio da Ya-

suda Seguros, do controle acio-
nário da Marítima. Ambas em-
presas continuarão com opera-
ções independentes. A Maríti-
ma terá como foco o segmento
de massificados e a Yasuda, o
empresarial.

No ano passado, a seguradora
Marítima alcançou cerca de R$
1,7 bilhão em prêmios de segu-
ros em 2012, valor 12,7% supe-
rior ao registrado no ano ante-
rior. Formado pela Marítima Se-
guros e Marítima Saúde Segu-

ros, o grupo atribiu o desempe-
nho ao investimento na expan-
são geográfica e em tecnologia
da informação, o que contri-

buiu para o incremento na car-
teira de clientes. Ao final do
ano, os ativos totais somavam
R$ 1,7 bilhão e o lucro líquido
foi de R$ 28,1 milhões.

Dessa forma, a Marítima ob-
servou avanço de 15,8% na
carteira de automóveis, com
R$ 558,9 milhões em prêmios.
A estratégia de expansão pro-
piciou evolução de 90,7% no
Nordeste, região na qual a em-
presa inaugurou no ano passa-
do, unidades em Natal, João

Pessoa e Salvador.
No segmento pessoas, a com-

panhia atingiu R$ 84,4 milhões
em prêmios, 15,9% superior ao
registrado em 2011. Nos ramos
elementares, emitiu 350 mil
apólices e concluiu 2012 com
R$ 543,9 milhões em prêmios,
um crescimento de 8,3%.

As áreas de maior avanço fo-
ram penhor rural (22,6%),
benfeitorias de produtos agrí-
colas (13,7%) e empresarial
(11,4%). ■

O caminho trilhado pela Linx
deve ser repetido por outras
empresas brasileiras, nos próxi-
mos anos. A companhia de mé-
dio porte recebeu investimen-
to da gestora General Atlantic
(que administra aproximada-
mente US$ 17 bilhões) com o in-
tuito de acelerar o crescimen-
to, expandir geograficamente a
sua operação e ainda ampliar a
área de pesquisa. O resultado
foi uma história que chamou
atenção dos investidores. Tan-
to é que, em fevereiro, a Linx
fez oferta inicial de ações (IPO,
na sigla em inglês) e os papéis
foram precificadas no topo da
faixa. Com isso, a empresa mo-
vimentou R$ 530,37 milhões e,
desde o abertura de capital, as
ações subiram 16,59%, enquan-
to o Ibovespa cai 10,34% no
ano, até ontem.

Assim como a General Atlan-
tic, a HIG está de olho neste
mercado. A gestora, que acaba
de completar um ano no Brasil e
tem sob administração mais de
US$ 11 bilhões ao redor do mun-
do, fez o primeiro aporte, no
país, na escola de idiomas Cel
Lep. No entanto, está analisan-
do centenas de outros projetos,
segundo Fernando Marques, di-
retor geral. “Independentemen-
te do setor, focamos em empre-
sas com Ebtida de R$ 10 milhões
a R$ 50 milhões. Não temos res-
trições: podemos comprar
100% ou adquirir uma participa-
ção minoritária”, afirma. “Exis-
tem várias teses interessantes

neste momento, como agrone-
gócios, educação, saúde.”

O executivo conta ainda que
é possível que a HIG lance, no
futuro, um fundo de investi-
mento específico para empre-
sas brasileiras. “Não descarto,
mas não seriam necessariamen-
te para investidores brasileiros,
porque eles ainda estão amadu-
recendo.” Sobre a possibilida-
de de fazer o chamado “desin-
vestimento” das companhias
por meio da bolsa, Marques não
vê o mercado de capitais como
a principal saída hoje. “Torço
pelo fortalecimento do Bovespa
Mais, mas, honestamente, não
conto com isso ainda.” Ele vê al-
ternativas como consolidação
de empresas do mesmo setor
ou investimento de outros fun-
dos como principais meios.

Já Paulo Caputo, sócio res-
ponsável pela área de Private
Equity da DLM Invista, não des-

carta repetir a história da Linx
com as empresas investidas pe-
lo seu fundo. “É necessário um
processo de maturação e evolu-
ção. Existem diversos passos
para se chegar a um IPO bem
sucedido. Mas é possível.” O
primeiro aporte do veículo
(que foi montado em novem-
bro de 2012 e tem sob gestão R$
180 milhões) foi na Opentech.
“Nossa prospecção é ativa e
procuramos empresas ligadas à

tecnologia que faturem até R$
150 milhões. Mas o mais impor-
tante é ver se a empresa tem
chances de crescimento e em-
preendedores competentes pa-
ra fazer acontecer.” Além da
Opentech, outras sete devem
ser contempladas com aporte
— três ainda neste ano. Os in-
vestimentos podem ser de R$
10 milhões a R$ 40 milhões e a
expectativa é de que o retorno
gire em torno de 28% a 30%.

“É um investimento de longo
prazo de, no mínimo, sete anos
e, no máximo, nove.”

Entre os investidores, estão
family offices, fundo de fun-
dos, fundo de pensão, além de
pessoas físicas. “Foi uma grata
surpresa. Mas isso mostra que
as pessoas estão diversificando
com a queda de juros e querem
investir na economia real: em
empresas que vão gerar empre-
gos e renda.” ■

BANCOS

BC cria comissão para investigar BVA

Marítima espera crescimento de 20% neste ano
Perspectiva vem do avanço de
12,7% que a seguradora teve em
2012 com R$ 1,7 bi em prêmios

O Banco Central designou uma comissão de quatro integrantes para

apurar eventuais irregularidades no banco BVA, informou a autoridade

monetária ontem, em comunicado. A comissão terá prazo de 120 dias

para concluir as apurações, a partir de sua instalação. O BC decretou

intervenção no banco em 19 de outubro do ano passado, citando

comprometimento de sua situação econômico-financeira. A estimativa

é de que a instituição precise de R$ 1 bilhão de capital. Reuters.

Aumenta apetite de gestoras por
empresas brasileiras de médio porte
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Só a carteira de
automóveis da

companhia teve
incremento de 15,8%

com R$ 558,9
milhões em 2012

Abertura de capital da Linx
serve de exemplo para fundos
investirem em companhias
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QUEM É A H.I.G.

Conheça mais sobre a gestora

US$ 11 bilhões 
ADMINISTRA MAIS DE

DE RECURSOS NO MUNDO

Criação em 1993

Investe em companhias dos Estados 
Unidos e Europa

Possui escritórios em Miami, Atlanta, 
Boston, Chicago, Dallas, Nova York e São 
Francisco, além de afiliadas em Londres, 
Hamburg, Madri, Paris e Rio de Janeiro

Com os fundos de private equity
a gestora já investiu em mais de 200 
companhias

Fonte: Empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Finanças, p. 23.
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