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SAAM compra rebocadores da Starnav no Brasil por R$ 961 milhões  

Empresa chilena renova parte de sua frota atual com 17 embarcações.  
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A SAAM, empresa chilena foco em operações portuárias, concluiu um acordo com a empresa Starnav para adquirir 

17 rebocadores atualmente em operação no Brasil. Além disso, é considerada a compra de quatro rebocadores 

adicionais, em construção.  

A operação foi 27 US$ 15 milhões (R$ 15 milhões em maio) para os17 rebocadores ativos. São navios de última 

geração, flexíveis e com grande capacidade. Além disso, serão acrescentados US$ 48 milhões (R$ 233 milhões) para 

os quatro rebocadores em construção. 

“Este acordo, que é uma das transações maiores da história da SAAM, nos permite continuar crescendo nesse 

mercado e ampliando nossa oferta de serviços para sustentar nossa liderança como principal operação do setor de 

rebocadores nas Américas e uma das maiores no mundo”, disse o Gerente geral da SAAM, Macário Valdés. 

Nessa operação, assinada em 6 de maio, o Demarest Advogados assessorou a SAAM.  

O Martinelli Advogados representa a Starnav, auxiliando na criação da estrutura jurídica da transação e no processo 

de due diligence na negociação dos instrumentos contratuais. Além disso, atualmente está defendendo os interesses 

da Starnav para obter a aprovação pelo Cade.  

Obtidas como aprovações, a SAAM Towage Brasil, subsidiária brasileira da SAAM, assumiu a dívida atual e dos 

rebocadores atuais e em construção, deduzindo assim do preço a ser pago à Starnav. 

Segundo comunicado da empresa, uma vez concretizada a compra desses ativos, o SAAM terá uma das frotas mais 

competitivas e modernas do país, permitindo também a parte de sua frota atual. 

O anúncio de acordos para adquirir o negócio de empresas de reboque da Ian Taylor e Davies Tugboats no Peru, 

reforçando a oferta da divisão de rebocadores da SAAM no Brasil e no mundo.  

A SAAM é uma empresa multinacional de origem chilena que presta serviços ao comércio internacional através de 

suas divisões de negócios: terminais portuários, rebocadores e logística. Com mais de 60 anos de experiência, a 

SAAM está presente em 14 países da América do Norte, Central e do Sul e conta com mais de 8 mil trabalhadores. 

Assessores legais 

Assessores da SAAM: 

Demarest Advogados: Sócios Gabriel Ricardo Kuznietz, Milena Mundim, Paola Pugliese e Thereza MS Franco 

Montoro. Advogados João Godoy e Pedro Sanglard.  

Assessores da Starnav: 

Martinelli Advogados: Sócios Rodrigo Girolla e Fernando Nees. Associados Eirick Merlo, Fernando Maia, Louise Pedro 

Bom e Guilherme Heiderscheidts. 
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