
ACON investe na BSM Engenharia, líder em  
serviços integrados de logística no Brasil 

 
Com a operação da ordem de R$110 milhões na BSM, empresa consolida sua expansão no setor 

 
O ACON Latin America Opportunities Fund (ALAOF) anunciou no dia 4 de Junho no Rio de Janeiro, 
Brasil , que liderou um investimento de cerca de R$ 110 milhões na BSM Engenharia S.A. em troca 
de uma participação minoritária significativa. A BSM é um dos líderes no Brasil em operações 
portuárias, aluguel de guindastes de grande porte, serviços de transporte de carga pesada e 
logística integrada para os ramos de petróleo, gás, infraestrutura e energia.  
 
As duas principais linhas de negócios da BSM são as operações portuárias para o setor de petróleo 
e gás offshore; e o aluguel de equipamento pesado para o segmento de infraestrutura. Suas 
operações incluem logística integrada no porto de Macaé (RJ), a maior operação portuária no 
mundo servindo a exploração e produção offshore de petróleo e gás, além do porto de Vitória (ES). 
A frota de equipamentos pesados da BSM inclui 78 guindastes, 68 empilhadeiras, 79 caminhões e 
1.900 contêineres. Entre seus clientes estão empresas dos setores de geração de energia eólica, 
siderurgia, mineração e construção em todo o país. 
 
“A BSM tem uma trajetória incomparável nos ramos de petróleo e gás e de construção pesada, 
acumulando grande conhecimento em engenharia aplicada à movimentação de cargas pesadas e 
expertise em logística”, afirma André Bhatia, sócio do ALAOF. “Este investimento colocará a BSM 
em posição estrategicamente vantajosa para as novas oportunidades de mercado na exploração 
marítima de petróleo e gás, assim como para os investimentos relevantes que têm sido feitos na 
infraestrutura brasileira”, completa Bhatia. “Esperamos trabalhar com a BSM e sua equipe, em 
parceria com seus clientes, para ajudar a modernizar a infraestrutura brasileira. O ALAOF e a BSM 
também pretendem expandir seus negócios no setor com uma série de aquisições já mapeadas”, 
conclui. 
 
Sobre o ACON Latin America Opportunities Fund (ALAOF) 
 
O ALAOF é um fundo afiliado da ACON Investments, L.L.C., uma gestora de investimentos em 
private equity fundada em 1996 e com foco nos Estados Unidos e América Latina. A ACON 
Investments tem mais de US$ 2,2 bilhões em recursos administrados. Sua flexibilidade de atuação 
permite investimentos via ações e dívida, podendo também investir tanto em participações de 
controle quanto em participações minoritárias em toda a América Latina. O portfolio do ALAOF 
inclue investimentos em energia hidrelétrica, gerenciamento de resíduos, administração de fundos 
de pensão, serviços financeiros e varejo. Os investimentos típicos do fundo variam entre US$ 15 
milhões e US$100 milhões. Na América Latina, o ALAOF conta com escritórios em São Paulo e na 
Cidade do México , tendo já realizado aquisições no Brasil, Colômbia, México, Panamá e Equador, 
entre outros. 
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