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Inovar: essa é nossa marca 
A Estapar é a maior e mais reconhecida rede de estacionamentos da América Latina. Nossas bandeiras estão presentes em mais de 900 
estacionamentos nos melhores empreendimentos do Brasil. No segmento de estacionamentos privados operamos mais de 250 mil vagas 
em 72 municípios divididos em 14 estados, por onde passam cerca de 10 milhões de veículos por mês. 
 
No segmento de estacionamentos públicos, mais conhecidos como Zona Azul Digital, a Hora Park, empresa do grupo Estapar, é 
concessionária em 17 cidades divididas em quatro estados (SP, ES, SC, RS). A empresa administra mais de 26.000 vagas e 1.200 
parquímetros eletrônicos instalados. 
A empresa tem sede em São Paulo e emprega cerca de 7.000 funcionários diretos. A Estapar tem como sócio controlador o BTG 

Pactual, por meio da área de Merchant Banking. Entre os investidores estão o fundo de private equity em mercados emergentes 

da Templeton, Templeton Strategic Emerging Markets Fund III (TSEMF III) e o fundo de private equity FIP Brasil de Governança 

Corporativa, gerido pela BR Investimentos. 

 

BTG, de André Esteves, vira sócio da Estapar 
Empresa de investimentos deterá 50% da maior rede de estacionamentos do país 

 

inShare 

  

  

O banqueiro André Esteves aposta numa nova empreitada em seus negócios. Nesta terça-feira (19), a BTG - firma 
de investimentos fundada por Esteves após sua saída do UBS Pactual, em 2008 - anunciou uma parceria com a 
Estapar. O grupo passará a deter 50% do controle da maior rede de estacionamentos do país por meio de fundos de 
private equity administrados pela BTG Gestora de Recursos. 

José Miguel Vilela Jr. e Marcelo Hallack, sócios da BTG responsáveis pelo investimento, explicaram o motivo da 

sociedade em nota: "A Estapar é a maior e melhor plataforma de crescimento nesse mercado, que é extremamente 

fragmentado e segue em franca ascensão". 

Segundo eles, a parceria dará à Estapar acesso a capital de investimento que a levará a uma vantagem competitiva 
inédita no setor. "Pretendemos alocar recursos para comprar ativos imobiliários, construir garagens e investir em 
concessões, perpetuando, assim, o negócio", dizem os sócios da BTGE, empresa que administra cerca de 1,5 bilhão 
de dólares em patrimônio próprio e de seus clientes. 

A sociedade é também uma oportunidade para a BTG estabelecer uma relação de longo prazo com o mercado 

brasileiro de estacionamentos, que apresenta taxas atrativas de expansão. Tudo isso por conta do constante 

aumento da frota brasileira de veículos, que necessitam de mais vagas. 
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Com a sociedade, a Estapar pretende acelerar o processo de profissionalização, além de ampliar sua liderança de 

mercado, afirmaram, em nota, os irmãos e fundadores Helio Cerqueira Junior e Helio Francisco Cerqueira. A 

empresa conta com uma rede de 630 estacionamentos com operações em 32 municípios brasileiros, espalhados em 

dez estados mais o Distrito Federal. 

Fusões & Aquisições 
Banco de dados com cerca de 9.000 informações sobre a indústria de Fusões & Aquisições 

 

BTG Pactual tem 77,4% da Estapar 

O BTG Pactual é o controlador da rede de estacionamento Estapar, com participação de 77,4%. Os fundadores da empresa Hélio 

Francisco Alves Cerqueira e Helio Cerqueira Junior, detêm 4,1%, informou a Estapar, em nota. 

 

A empresa não quis dar entrevista. Para atingir esses percentuais, os sócios promoveram algumas operações nos últimos três anos. Em 

2009, BTG Pactual comprou 50% do controle da Estapar, com um aumento de capital de R$ 29,4 milhões. No ano seguinte, adquiriu 

mais 45% da rede de estacionamento com outro aumento de capital no valor de R$ 12,6 milhões, segundo o balanço de 2010 

divulgado em dezembro de 2011. 

 

Há cerca de duas semanas, a gestora de fundo de private equity BR Investimentos, do economista Paulo Guedes, comprou pouco mais 

de 12% da Estapar, tornando-se assim o segundo maior acionista. A californiana Templeton, fundo que investe em mercados 

emergentes, é desde dezembro, dona de cerca de 7% da Estapar. Para entrar no capital da Estapar, as duas gestoras também 

promoveram aumento de capital de cerca de 23%, segundo o Valor apurou. 

 

A Estapar fechou 2010 e 2009 com prejuízos de R$ 2,6 milhões e R$ 3,8 milhões, respectivamente. 

Fonte:Valor13/03/2012 

 

Estapar, do BTG, compra rede Minas Park 
4 DE DEZEMBRO DE 2012 

A rede de estacionamentos Estapar, a maior da América Latina, adquiriu a Minas Park, empresa familiar 

que opera em Minas e no Rio de Janeiro. A operação envolveu uma troca de ações, cujo valor está sendo 

mantido em sigilo pelas companhias. 

Armando Couri, fundador e controlador da Minas Park, passará a ocupar um assento no conselho de 

administração da empresa e terá uma participação minoritária no capital social da Estapar. Daniel 

Fernandes Couri, seu filho, continuará gerindo os estacionamentos em Minas e terá o cargo de diretor 

regional no Estado. 

No ramo há 44 anos, Couri fundou a Minas Park há 22, que tornou-se líder em Minas Gerais. A empresa 

tem 52 estacionamentos – incluindo os no Rio de Janeiro – e mais de 20 mil vagas. 
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A Estapar, cujo controlador é o banco BTG Pactual, já tinha antes da aquisição mais de 900 

estacionamentos em 13 Estados e mais de 240 mil vagas por onde passam por mês 10 milhões de carros. 

A bandeira Minas Park continuará sendo usada nos estacionamentos mineiros e fluminenses, segundo 

Couri. A Estapar está em Minas desde 2010. 

O negócio pode fortalecer ainda mais a Estapar em sua perspectiva de abertura de capital. A empresa diz, 

no entanto, que não há nenhuma definição sobre isso. 

Sobre a aquisição - cujo contrato foi assinado no dia 23 -, o novo CEO da empresa, André Iasi, informou 

por meio de nota divulgada ontem que os acionistas estão “extremamente satisfeitos” e que o modelo de 

contrato vai permitir à Estapar “aproveitar toda a experiência dos nossos novos sócios na região”. Iasi 

assumiu o comando da empresa em setembro, no lugar de Hélio Francisco Alves Cerqueira, fundador da 

companhia, que passou a presidir o conselho de administração. 

Armando Couri diz que a associação, termo que ele prefere em vez de venda, fortalecerá a posição das 

duas empresas e afirma que a previsão é de continuar crescendo. Ele não divulgou o faturamento atual. 

A Estapar, sediada em São Paulo, opera estacionamentos desde 1981 e emprega mais de 6 mil 

funcionários diretos. Seus fundadores, os irmãos Cerqueira, venderam o controle da empresa para o BTG, 

do banqueiro André Esteves, em 2009 e ficaram com uma participação minoritária no capital. Em março 

deste ano, entraram como sócios também o fundo de “private equity” BR Investimentos e o fundo 

californiano Templeton, focado em mercados emergentes. 

Com a injeção de capital desses fundos, cujo valor não foi revelado, a Estapar divulgou em março a 

intenção de investir R$ 220 milhões em expansão neste ano, incluindo aquisições. O faturamento da 

rede em 2011 foi de R$ 384 milhões e a projeção, informada ao Valor no início do ano, era de atingir 

R$ 600 milhões em 2012. 

Fonte: Valor Online 
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Estapar faz novas aquisições e recebe aporte de capital 
Empresas 
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A empresa de estacionamentos realizou dois novos investimentos, além de concessões de longo 

prazo. 

A Estapar anunciou nesta quarta-feira (7/3) novos investimentos em São Paulo, Rio de Janeiro e 

Curitiba. 

Entre as novas aquisições está o estacionamento do shopping Brascan Open Mall, no Itaim Bibi, com 

mais de 1.250 vagas. 



Além disso, a empresa informa a construção de um novo estacionamento subterrâneo com 662 vagas 

na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

Seguindo com o plano de expansão, a Estapar conquistou duas novas concessões de longo prazo, 

sendo elas: o novo estacionamento de 342 vagas do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, e o 

estacionamento de 117 vagas do campus do IBMEC, na Barra da Tijuca (RJ). 

A Estapar também anunciou o recebimento de novo aporte de capital primário efetuado pelo fundo de 

private equity FIP Brasil de Governança Corporativa, gerido pela BR Investimentos. 

A transação resulta em uma participação minoritária no capital da empresa, com presença no Conselho 

de Administração. Esse é segundo aporte de capital primário recebido pela Estapar em menos de três 

meses. 

 

A Estapar anunciou novos investimentos em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba 
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Notícias | Estapar Estacionamentos 

O Estado de São Paulo: Estapar compra shopping para ter estacionamento 

Em quatro anos, o faturamento da empresa, que é a maior do setor na América Latina, saltou de R$ 160 milhões para R$ 710 milhões 
  

 

Estacionar o carro de terceiros não é apenas uma prestação de serviço, mas um negócio de infraestrutura para 
transporte e mobilidade urbana. É com essa visão que o presidente da Estapar , André Iasi, lidera uma 
transformação na maior companhia de estacionamentos da América Latina. Isso significa que, além de alugar 
espaços para administrar estacionamentos, a Estapar está disposta a investir em projetos de incorporação 
imobiliária, assumir concessões públicas e até comprar shopping centers para ficar com as vagas de garagem. 
 
O novo projeto da Estapar foi desenhado pelo banco BTG Pactual, que comprou uma fatia de 50% na empresa 
em 2009. De lá para cá, elevou sua participação para 72,7% e captou outros investidores (veja gráfico). 
 
Com dinheiro no caixa, a empresa pôde alçar voos mais altos. Antes, não tinha fôlego financeiro para entrar em 
projetos maiores e o negócio se restringia ao aluguel de imóveis para montar estacionamentos. 
 
No ano passado, por exemplo, a empresa comprou o shopping Brascan Open Mall, que abriga o cinema 
Kinoplex no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, só para ficar com as vagas de garagem. "Nosso negócio não é 
administrar shopping, é estacionamento. A ideia é vender a área de lojas", explica Iasi. 
 
O investimento imobiliário foi uma das portas que se abriram para a Estapar após o aporte feito pelos 
investidores. A empresa tem uma equipe de três arquitetos, apenas na área comercial, dedicados 
exclusivamente a projetar estacionamentos para empreendimentos imobiliários. A empresa passou a se 
associar a incorporadoras na construção de prédios comerciais. Além de garantir o ponto, a vantagem de entrar 
no projeto desde o início é desenhar uma garagem mais eficiente - e rentável. 
 
A parceria com o mercado imobiliário é uma questão de sobrevivência para a Estapar , já que os 
estacionamentos em terrenos baldios estão fadados à extinção nas grandes cidades. "Como não dá para 



competir com as incorporadoras, o melhor é se aliar. O estacionamento vai continuar existindo, mas vai migrar 
da superfície para o subsolo", diz Iasi. 
 
Recentemente, a empresa perdeu um estacionamento que funcionava em um terreno vazio, no Itaim Bibi, em 
São Paulo, para dar lugar a um prédio comercial de 17 andares. A companhia, no entanto, fechou contrato com 
a administradora do imóvel para gerir a garagem do edifício e hoje fatura 40% mais no local do que faturava 
antes, com o terreno. 
 
Concessões públicas também estão na mira da Estapar . A empresa está avaliando, por exemplo, disputar 
garagens públicas subterrâneas, estacionamentos de aeroportos e contratos com prefeituras para Zona Azul 
Digital. "O foco é aumentar as receitas de longo prazo. Isso dá mais previsibilidade para o fluxo de caixa da 
empresa", explica Iasi, ex-executivo do BTG e presidente da Estapar desde agosto de 2012. Ele assumiu o 
cargo no lugar de Helio Francisco Cerqueira, um dos fundadores. 
 
Atualmente, os negócios "de longo prazo" somam 30% da receita da Estapar , mais que o triplo dos 8% que 
representavam em 2009. No período, o faturamento da empresa saltou de R$ 160 milhões para os R$ 710 
milhões projetados para este ano. 
 
Na sexta-feira passada, a Estapar recebeu o aval para avançar em nova frente. O Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) aprovou a joint venture da empresa com a WTorre e a britânica British Car Auctions 
(BCA) para entrar no ramo de pátios de carros apreendidos e organização de leilões. 
 
Faltam vagas. A Estapar foi uma das grandes beneficiadas pela expansão da frota nacional de veículos, que 
cresceu 34% nos últimos cinco anos e atingiu 79 milhões de carros em julho, segundo dados do Departamento 
Nacional de Trânsito. 
 
A empresa, que nasceu em 1981 com apenas um estacionamento em Curitiba, tem liderado com folga o 
segmento. Hoje, ela mantém 900 estacionamentos no País, enquanto a Multipark, segunda colocada, tem 270. 
Ninguém sabe dizer ao certo quem é a terceira colocada porque o mercado é muito pulverizado. "É difícil entrar 
nesse ramo porque as melhores áreas já estão ocupadas. Não dá mais para criar uma Estapar do zero", diz o 
economista Paulo Guedes, administrador de um fundo que comprou 10,5% da empresa em 2012. 
 
Com mais carros nas ruas, a demanda por estacionamentos subiu e, nas regiões mais concorridas, o preço 
também. Nos últimos 12 meses encerrados em agosto, os preços de estacionamentos foram elevados em 
12,06%, o dobro da inflação oficial no período, segundo dados do IBGE. 
 
"A frota subiu e faltam vagas nas grandes cidades, por isso, o preço sobe. É uma questão de oferta e 
demanda", diz o professor de Economia da Universidade de São Paulo (USP) Heron do Carmo. A explicação do 
fundador da empresa, Helio Francisco Cerqueira, vai nessa mesma linha: "Quem dita o preço é o mercado. Se a 
garagem está cheia é sinal de que é hora de subir o preço ou reduzir o volume de mensalistas." 
 
Tudo isso faz da empresa uma companhia com alto potencial de geração de caixa, um status que a coloca no 
patamar de "queridinha" dos investidores. "O setor de estacionamentos é um caso clássico de cash cow, ou 
seja, é uma vaquinha leiteira", disse Guedes. 
 
Os dados que o presidente da empresa tem na ponta da língua reforçam a definição de Paulo Guedes. Iasi 
costuma recitar estatísticas de mobilidade urbana para provar o potencial do negócio que comanda. "Os carros 
brasileiros passam em média 90% de sua vida útil na garagem", é uma delas. Levando-se em conta o preço dos 
estacionamentos na grandes cidades e os 10 milhões de carros que passam por mês pela Estapar , fica fácil 
entender a tese da "vaquinha leiteira". 
 
fonte: Marina Gazzoni, O Estado de S. Paulo 
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